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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.450.445-SP 

(2014/0094332-7)

Relator: Ministro Og Fernandes

Agravante: Transportes Rodoviários Rodocafé Ltda

Advogado: Maria Eduarda Aparecida Matto Grosso Borges Andrêo da 

Fonseca e outro(s) - SP079934

Agravado: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PR000000O

EMENTA

Tributário. Processual Civil. Declaração de inconstitucionalidade. 

Súmula vinculante. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios 

indevidos.

1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de 

não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 

honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda 

superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da 

legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da 

ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar.

2. Agravo interno a que se nega 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, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete 

Magalhães (Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 4.11.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de agravo interno interposto por 

Transportes Rodoviários Rodocafé Ltda. contra decisão que deu provimento ao 

recurso especial a fi m de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento 

das verbas de sucumbência, tendo em vista que a execução fi scal fora cancelada 

em virtude da declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do 

tributo.

Defende a parte recorrente, em síntese, não se tratar de ação de cobrança 

ou execução fi scal, mas de ação de desconstituição de lançamento fi scal proposta 

pela própria contribuinte.

Assevera que, “após o ingresso da ação supracitada, foi determinado pelo 

Magistrado de primeira instância a emenda da peça inicial, a fi m de se adequar 

o valor da causa, quando deu-se a mesma o valor de R$ 49.638,02, valor este que 

correspondia aos lançamentos citados na inicial, oportunidade em que ratifi cou-

se o pedido de antecipação de tutela, no sentido de que a recorrida deixasse de 

ajuizar qualquer ação de execução referente a tal débito, até o fi nal da presente 

demanda” (e-STJ, fl . 258).

Acrescenta, também, não ser o caso de fato superveniente, pois a União 

contestou a demanda e reabriu o processo administrativo após o ingresso da 

ação, oportunidade em que reconheceu a ocorrência da prescrição de parte dos 

créditos.

Protesta, assim, pela revisão do julgado e consequente negativa de 

provimento ao recurso especial da União, permitindo sua condenação ao 

pagamento da verba de sucumbência.

Instada a se manifestar, a União apresentou impugnação ao agravo interno, 

aduzindo que, como se trata de ação que afastou a cobrança de tributos com base 

no entendimento encartado pela Súmula Vinculante n. 8, eventual condenação 

da Fazenda Pública não comportaria a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Compulsando detidamente os 

autos, denota-se que o caso realmente não é de execução fi scal proposta pela 

União, mas de ação de desconstituição de lançamento fi scal proposta pela 

contribuinte.
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Em virtude da edição da Súmula Vinculante n. 8 do STF, que declarou 

a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei n. 

1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de prescrição 

e decadência de crédito tributário, a Fazenda Pública revisou os lançamentos 

impugnados, identifi cando a ocorrência de prescrição de parte dos débitos 

inscritos nas NFLDs em questão.

Nesse quadro, o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 267, VI, do CPC, considerada a perda superveniente do objeto.

Assim, muito embora não se trate de execução fi scal, como aqui se esclarece, 

entendo que deva prevalecer o mesmo entendimento aplicado na decisão 

agravada, no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de honorários advocatícios em execução fi scal cancelada por norma 

superveniente, ou mesmo por declaração de inconstitucionalidade da legislação 

de regência do tributo, se, por ocasião da propositura da ação de cobrança, a 

exação era devida e a União detinha o dever de cobrar.

Assim, ainda que a ação fosse de iniciativa do contribuinte e que visasse 

à desconstituição dos lançamentos que serviriam de objeto de cobrança via 

execução fi scal, a Súmula Vinculante n. 8/STF impõe o reconhecimento do 

direito perquirido pela contribuinte por parte da Fazenda Pública ainda em fase 

de contestação, o que equivale à situação de cancelamento da própria execução 

fi scal ainda não proposta.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo regimental. Ausência de violação ao art. 535 do CPC. 

Extinção da execução fiscal por superveniência de lei estadual. Remissão do 

débito fi scal. Honorários advocatícios. Descabimento.

1. Não houve a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC. É que, muito embora 

a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, tem-se que, em não 

havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar 

o acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar o ingresso na 

instância extraordinária.

2. Não são devidos honorários advocatícios nas execuções fi scais cujo débito 

foi cancelado por norma superveniente que concedeu anistia fi scal ao executado.

3. Na época do ajuizamento da execução fi scal, a mesma era legitimada pela 

legislação vigente. Porém, com a extinção da execução fiscal, decorrente da 

remissão do débito por lei estadual editada posteriormente ao ajuizamento da 

ação, os honorários advocatícios tornaram-se indevidos, seja pelo Estado, porque 

na data da propositura da execução, a mesma tinha causa justifi cada, seja pelo 

devedor, uma vez que o processo foi extinto sem a ocorrência da sucumbência.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

228

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 856.530/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 18.3.2010, DJe 30.3.2010)

Tributário. Contribuição social. Legitimidade do sindicato para discutir 

constitucionalidade. Recurso prejudicado. Julgamento da ADIn 2.010/DF. 

Contradição no acórdão embargado. Honorários advocatícios. Indevidos.

1. Da análise dos destes embargos, verifica-se a ocorrência da referida 

contradição, na medida em que o acórdão embargado foi proferido no sentido de 

julgar prejudicado o recurso especial em razão do julgamento da ADIn 2.010/DF, 

que reconheceu a inconstitucionalidade da exação, esgotando o interesse de agir 

encartado na demanda e condenando o recorrido na verba honorária.

2. É o posicionamento desta Corte no sentido de que a verba honorária deve 

ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. In casu, a extinção do feito 

por perda de objeto, decorrente de fato superveniente, qual seja, julgamento da 

ADIn 2.010/DF, não é fato imputável ao autor.

3. Indevida a verba honorária, quer pelo recorrente, quer pelo recorrido. 

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para excluir a verba 

honorária.

(EDcl no REsp 413.149/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 21.6.2007, DJ 29.6.2007, p. 527)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.361.631-DF 

(2013/0002994-0)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Agravante: Distrito Federal

Procurador: Luiz Felipe Bulus Alves Ferreira e outro(s)

Agravado: Condominio Rural Vivendas Lago Azul

Advogados: João Batista de Sousa

Daniel Gomes de Oliveira
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EMENTA

Tributário e Processual Civil. Agravo regimental no recurso 

especial. IPTU. Impossibilidade de se atribuir ao condomínio a 

qualidade de contribuinte do IPTU, na forma do art. 34 do CTN, em 

relação às áreas comuns do condomínio. Mero administrador dos bens. 

Posse sem animus domini. Precedentes. Agravo regimental improvido.

I. Agravo Regimental interposto em 29.11.2015, contra decisão 

publicada em 19.11.2015, na vigência do CPC/1973.

II. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU 

“é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título”.

III. No caso, o Distrito Federal pretende que o Condomínio seja 

qualifi cado como contribuinte do IPTU, em relação às suas áreas 

comuns. Todavia, diante da exegese do art. 34 do CTN, é de se inferir 

que o Condomínio não detém a qualidade de proprietário, possuidor 

ou titular do domínio útil de suas áreas comuns, visto que se trata de 

mero administrador do bem.

IV. Na esteira do entendimento fi rmado na Segunda Turma do 

STJ, “o condomínio não exerce posse com animus domini, motivo pelo 

qual não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU” (STJ, AgRg 

no AREsp 486.092/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 24.6.2014). No mesmo sentido: REsp 1.327.539/DF, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.8.2012; 

REsp 1.285.122/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 

de 11.3.2015.

V. Agravo Regimental 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, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora.
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A Sra. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF/3ª 

Região), os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro 

Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 21 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 28.6.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Agravo Regimental, 

interposto pelo Distrito Federal, em 29.11.2015, contra decisão de minha lavra, 

publicada em 19.11.2015, assim fundamentada, in verbis:

Trata-se de Recurso Especial, interposto por Condomínio Rural Vivendas Lago 

Azul, mediante o qual se impugna acórdão, promanado do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

Direito Tributário. Apelação cível. Ação declaratória. Condomínio. 

Exigência tributária. IPTU e TLP. Áreas comuns e privativas. Exação apenas 

em relação às comuns. Taxa de Limpeza Urbana. Simples disponibilização. 

Pagamento.

1. O condomínio não é contribuinte do IPTU/TLP em relação aos terrenos 

cujos proprietários não foram efetivamente identificados pelo Distrito 

Federal.

2. Em relação às áreas comuns é o condomínio o responsável pelo 

pagamento dos respectivos tributos, haja vista a posse por ele exercida.

3. A Taxa de Limpeza Urbana (TLP) é exigível ainda que o contribuinte 

não faça efetivo uso, haja vista que a incidência correspondente ocorre em 

razão da simples disponibilização do serviço.

4. Recursos e remessa necessária conhecidos e desprovidos (fl . 330e).

No Recurso Especial (fls. 340/356e), manejado com base na alínea a do 

permissivo constitucional, alega-se violação do art. 34 do CTN. Sustenta-se que 

o condomínio não poderia ser contribuinte de IPTU, mesmo em relação às áreas 

ditas comuns, porquanto não exerceria nem sua propriedade nem sua posse. 

Argumenta-se, ainda, que seria indevida a cobrança de Taxa de Limpeza Urbana 

(TLP), uma vez que o serviço de limpeza, no caso, seria executado pelo próprio 

condomínio e não pelo Poder Público.
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Contrarrazoado (fl s. 363/377e), foi o Recurso Especial admitido (fl s. 379/380e).

O presente recurso merece prosperar, em parte.

Em relação à cobrança da TLP, o Especial não pode ser conhecido.

A uma, porque descurou, o ora recorrente, de indicar, com clareza, quais 

dispositivos legais teriam sido malferidos pelo acórdão atacado.

A duas, porque, ao que se presume do arrazoado recursal, se malferimento houve 

teria sido à Constituição Federal, temática que escapa, evidentemente, ao âmbito de 

cognição do Recurso Especial.

De outro lado, no tocante à cobrança de IPTU, em face do condomínio, há 

precedentes da Segunda Turma no sentido de sua ilegitimidade.

Confi ram-se:

Tributário. IPTU. Sujeito passivo. Condomínio. Ausência de posse com 

animus domini. Impossibilidade. Precedente.

1. Hipótese na qual o agravante se insurge contra a conclusão de que 

o condomínio não é sujeito passivo do IPTU. Alega que existe previsão 

expressa, no art. 134, III, do CTN de responsabilização do administrador de 

bens de terceiros pelos tributos devidos por estes.

2. A questão enfrentada pelo Tribunal a quo refere-se à sujeição passiva 

do IPTU, à luz do art. 34 do CTN. Em outras palavras, ficou afastada a 

possibilidade de o condomínio ser considerado contribuinte do tributo. 

Nada se disse acerca do tema da responsabilidade tributária, nos termos do 

art. 134 do CTN, de modo que não se pode conhecer do tema, por falta de 

prequestionamento (Súmula 211/STJ).

3. No mérito, ratifi ca-se tese já adotada pela Segunda Turma do STJ, no 

sentido de que o condomínio não exerce posse com animus domini, motivo 

pelo qual não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU (REsp 1.327.539/DF, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.8.2012).

4. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 486.092/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24.6.2014).

Processual Civil. Tributário. Violação do art. 535 do CPC. Alegação 

genérica. Súmula 284/STF. IPTU. Contribuinte. Ausência de animus domini. 

Condomínio. Mero administrador.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo 

Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, 

atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. O fato gerador do IPTU, conforme dispõe o art. 32 do CTN, é 

a propriedade, o domínio útil ou a posse. O contribuinte da exação é 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

232

o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio ou seu possuidor a 

qualquer título (art. 34 do CTN).

3. A jurisprudência do STJ é pacífi ca no sentido de que somente a posse com 

animus domini é apta a gerar a exação predial urbana, o que não ocorre com o 

condomínio, in casu, que apenas possui a qualidade de administrador de bens 

de terceiros.

4. “Não é qualquer posse que deseja ver tributada. Não é a posse direta 

do locatário, do comodatário, do arrendatário de terreno, do administrador 

de bem de terceiro, do usuário ou habitador (uso e habitação) ou do 

possuidor clandestino ou precário (posse nova etc.). A posse prevista no 

Código Tributário como tributável é a de pessoa que já é ou pode ser 

proprietária da coisa” (in Curso de Direito Tributário, Coodenador Ives 

Gandra da Silva Martins, 8ª Edição - Imposto Predial e Territorial Urbano, 

p.736/737).

Recurso especial improvido (STJ, REsp 1.327.539/DF, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.8.2012).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial, com fundamento 

no art. 557, § 1º-A, do CPC, de modo a afastar a cobrança do IPTU (fl s. 389/391e).

Inconformada, a parte agravante alega que:

6. Observa-se inicialmente que o TJDFT apreciou e julgou a questão da incidência 

do IPTU sobre áreas comuns a partir do exame do artigo 1331 do CCB e o recurso 

especial, em nenhum momento, ofereceu resistência quanto ao fundamento de 

forma a atrair a restrição ao conhecimento recursal a partir dos óbices das Súmulas 

n. 284/STF e 182/STJ.

7. Confi ra-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão da Corte Distrital:

A vinculação do condomínio ao pagamento de IPTU sobre a área comum

Quanto a este aspecto, também não há qualquer reparo a se proceder 

em relação ao julgado guerreado. Realmente, nos termos do que dispõe o 

artigo 1.331 do Código Civil, integram o condomínio a partes exclusivas e as 

de propriedade comum. Assim, sobre essas últimas, não há dúvida, incidem 

os impostos acima referidos.

Nesse sentido, com razão, uma vez mais, a sentenciante ao salientar que 

“... os mesmos fundamentos que inibem a cobrança do IPTU e da TLP sobre 

o Autor, tendo por base as áreas privativas, autorizam-na quando se trata de 

área comum, pois, sobre estas o condomínio exerce posse”.

Sobre a questão já se manifestou este egrégio Tribunal, assim 

concluindo: “Exercendo o condomínio posse sobre a área comum deve 
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pagar o IPTU, sendo irrelevante o fato de ser irregularmente constituído, 

eis que localizado em área urbana, além de que presentes melhoramentos 

públicos”.

8. Como se vê, o acordão recorrido concluiu pela manutenção da sentença de 

improcedência da ação exclusivamente com apoio em dispositivo do Código Civil 

sendo certo que o recurso especial não se volta contra tal fundamento, de forma 

a se impor a revisão do r. despacho agravado no particular e negar conhecimento 

ao recurso, como de direito.

9. Quanto ao mais, também se entremostra inviável a revisão das premissas 

fáticas adotadas pela c. Corte recorrida, notadamente quanto a circunstância de que 

incide o IPTU sobre “área comum, pois, sobre estas o condomínio exerce posse”.

10. A revisão de tal fato é vedada na presente sede recursal por incidência da 

súmula 7/STJ, de forma a se impor a reconsideração da r. decisão agravada, como de 

direito.

11. Quanto ao mais, também não merece provimento o recurso ao argumento 

de que o artigo 34 do Código Tributário Nacional teria sido violado pela decisão 

recorrida, conforme indicado no especial.

12. Assim se afi rma na medida em que, de acordo com a decisão recorrida, o 

objeto do recurso fi cou restrito à análise da alegada violação do artigo 34 do CTN.

13. A jurisprudência indicada na decisão agravada é inespecífi ca – refere-se ao 

lotes vazios, circunstância absolutamente diversa da contemplada nos presentes 

autos em que o tributo incide sobre área comum – e sugere que a posse apta a 

gerar a obrigação tributária é aquela qualifi cada pelo animus domini, ou seja, a 

que efetivamente esteja em vias de ser transformada em propriedade, seja por 

meio de promessa de compra e venda, seja pela posse ad usucapionem, o que 

seria inviável no caso, por se tratar de condomínio irregular instalado em terreno 

público insuscetível de aquisição por usucapião, a teor do artigo 183, § 3º da CF.

14. A conclusão alcançada é no sentido de que o agravado seria mero detentor 

do imóvel, sendo que a detenção não induz propriedade, não autorizando, 

portanto, a incidência do IPTU.

15. Renovadas todas as vênias devidas, a qualidade do agravado de possuidor, 

com animus domini, dos imóveis em questão é circunstância fática expressamente 

reconhecida, tanto pelas instâncias ordinárias como pela própria agravada na 

inicial, sendo certo que a revisão dessa circunstância encontrava óbice na Súmula 

7 dessa egrégia Corte.

16. Afi gura-se incontroverso, também, o fato de estar o imóvel em discussão 

situado em zona urbana, dispondo de serviços de fornecimento de energia 

elétrica, escolas públicas e coleta de lixo, conforme se denota do próprio acórdão 

recorrido.
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17. Ora, partindo das premissas de que a posse dos imóveis urbanos em 

questão se deu originariamente em razão de “promessa de compra e venda”, ou 

seja, foi calcada em direito real, e que o condomínio e seus integrantes, além 

de residirem no local há tempos, pretendem e confiam na regularização da 

situação de fato estabelecida, que culminará na aquisição da propriedade, não 

há, com todo respeito, como re-qualifi car tal situação como mera detenção para 

afastar a incidência do tributo sob o fundamento de que os imóveis públicos são 

insuscetíveis de aquisição por usucapião.

18. O próprio conceito de detentor fi xado pelo artigo 1.198 do CC já impede a 

caracterização da hipótese descrita nos autos como detenção, porquanto não se 

constata nenhuma relação jurídica subjacente entre agravado ou seus associados 

e a Terracap, real proprietária dos imóveis. Confi ra-se, a propósito, o que diz o 

referido preceito:

Art. 1.198 – Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação 

de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em 

cumprimento de ordens ou instruções suas.

(...)

20. Por outro lado, a possibilidade de se adquirir a propriedade e o domínio de 

determinado imóvel ocupado é necessária para se caracterizar a posse como justa 

e, não, para se verifi car o animus de dono do ocupante do bem.

21. Na verdade, constata-se o animus domini observando se o ocupante do 

imóvel se comporta como se fosse o próprio dono do imóvel e, no caso em apreço, 

é indubitável tal comportamento por parte do agravado e seus integrantes, 

revelado inclusive em razão do próprio ajuizamento da presente ação, da fi xação 

de residência e da confessada vontade de permanecer com a coisa utilizando-a 

economicamente.

22. Forçoso concluir, portanto, que a impossibilidade de aquisição da 

propriedade imobiliária por usucapião não desconfigura a posse; apenas a 

caracteriza como injusta e, portanto, insuscetível de gerar os direitos resguardados 

pela lei civil.

23. Assim, a circunstância de não ter o possuidor justo título não impede que a 

ele seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, mesmo porque o 

próprio artigo 34 do CTN refere-se a “possuidor a qualquer título”.

24. Por fi m, não se pode perder de vista que os imóveis em questão são bens 

públicos dominicais (CC, art. 99, III), passíveis, portanto, de serem alienados, 

observadas as exigências da lei (CC, art. 101).

25. Clara, portanto, a impossibilidade de se negar confi gurada a posse incidente 

sobre bens dominicais, como no caso em comento, ainda mais quando é pública 

e notória a intenção dos associados da agravada de se tornarem proprietários dos 
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imóveis em questão, pois lá edifi caram suas casas e aplicaram vultosos valores na 

estruturação do condomínio, que hoje é uma verdadeira cidade, praticamente 

impossível de ser desfeita (fl s. 398/402e).

Por fi m, requer “a reforma da r. decisão recorrida para não se conhecer do 

recurso especial da agravada ou, quando menos, para negar-lhe provimento na 

forma da fundamentação supra, como de direito” (fl . 403e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Não merece censura a 

decisão ora agravada.

De início, cumpre registrar que, na origem, trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito Tributário, ajuizada pelo Condomínio Rural Vivendas 

Lago Azul, em face do Distrito Federal, na qual se postula declaração de 

inexistência do débito referente ao IPTU e à TLP do ano de 2007, em relação 

aos terrenos cujos titulares não foram identifi cados e em relação à área comum 

do Condomínio.

O Magistrado de Primeira Instância julgou parcialmente procedentes 

os pedidos formulados na demanda, a fi m de: a) declarar a inexistência do 

débito referente ao IPTU e à TLP do ano de 2007, em relação aos terrenos 

cujos titulares não foram identifi cados; b) declarar a responsabilidade da parte 

autora pelo pagamento dos tributos em questão em relação às áreas comuns do 

condomínio (fl s. 253/266e).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Apelação.

A Corte de origem negou provimento a ambas as Apelações e à Remessa 

Ofi cial, sob os seguintes fundamentos:

Conforme relatado, a controvérsia recursal refere-se a exigência tributária 

correspondente a IPTU e TLP dirigida ao condomínio autor. A conclusão recorrida 

foi a de que o condomínio não poderia ser considerado contribuinte em relação 

aos terrenos cujos titulares não foram identifi cados. Já em relação à área comum 

e ao serviço de limpeza urbana, o entendimento foi o de que há vinculação 

tributária, sendo o condomínio o responsável pelo pagamento dos referidos 

tributos.

Tendo em vista o princípio da economia e celeridade processuais, proceder-

se-á ao julgamento conjunto de ambos os recursos.
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A exigência tributária em relação aos terrenos cujos titulares não foram 

identifi cados

Não há reprimenda a se proceder, quanto ao tema, em relação ao julgado. Com 

efeito, esta relatoria já enfrentou a discussão, e tem sufragado o entendimento 

segundo o qual não pode a Administração, sem identifi cação do contribuinte, 

pretender transferir ao condomínio o ônus de, em seu lugar, proceder ao 

recolhimento do imposto devido pelos condôminos, isoladamente. Isso porque 

o contribuinte do IPTU é o proprietário ou possuidor, com ânimo de domínio, e não o 

administrador das áreas comuns do condomínio, vez que este, evidentemente, não 

é o responsável pelo débito tributário, mas sim os proprietários ou possuidores 

das unidades loteadas, como já frisado.

Desse modo, com razão o douto sentenciante ao asseverar que, verbis:

... não existe qualquer indício que permita concluir que o Autor administre 

a área privativa de titularidade dos condôminos. Aliás, esse entendimento 

é incompatível com a natureza do condomínio, cuja função precípua é 

administrar o uso da área comum.

Assim, não há que se cogitar a hipótese de incidência da regra prevista no 

inciso III do artigo 134 do CTN já que o Autor não é o administrador dos lotes 

contidos na área privativa

Frente a tanto, conclui-se que não há razão suficiente para dar sustento ao 

entendimento defendido na apelação interposta pelo Distrito Federal, pois a 

impossibilidade de identifi cação do contribuinte não autoriza o fi sco a responsabilizar 

o condomínio, ou seja, todos os condôminos, pelo pagamento do imposto.

A vinculação do condomínio ao pagamento de IPTU sobre a área comum

Quanto a este aspecto, também não há qualquer reparo a se proceder em 

relação ao julgado guerreado. Realmente, nos termos do que dispõe o artigo 

1.331 do Código Civil, integram o condomínio a partes exclusivas e as de 

propriedade comum. Assim, sobre essas últimas, não há dúvida, incidem os 

impostos acima referidos.

Nesse sentido, com razão, uma vez mais, a sentenciante ao salientar que “... os 

mesmos fundamentos que inibem a cobrança do IPTU e da TLP sobre o Autor, tendo 

por base as áreas privativas, autorizam-na quando se trata de área comum, pois, 

sobre estas o condomínio exerce posse”.

Sobre a questão já se manifestou este egrégio Tribunal, assim concluindo: 

“Exercendo o condomínio posse sobre a área comum deve pagar o IPTU, sendo 

irrelevante o fato de ser irregularmente constituído, eis que localizado em área 

urbana, além de que presentes melhoramentos públicos”

O pagamento da taxa de limpeza urbana (TLP)
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Outro aspecto a ser salientado é quanto ao pagamento referente ao serviço 

de limpeza urbana. A Lei Distrital n. 6.945/81, que instituiu no âmbito do Distrito 

Federal referido tributo, prescreve que o respectivo fato gerador é a utilização 

efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública. Em outras palavras, é 

irrelevante o argumento de que não se usa do serviço para se ver livre do pagamento.

Realmente, uma vez colocado à disposição do contribuinte, vindo a utilizar, 

ou não, deverá ele arcar com o pagamento correspondente. Desse modo, nas 

palavras da douta sentenciante, “mesmo que o próprio condomínio seja o 

responsável pela coleta residencial do lixo, é certo que o serviço de limpeza 

urbana do Distrito Federal é quem retira todo o lixo produzido pelos condôminos 

e o destina a local sanitário adequado, fato que, opor si só, autoriza a cobrança da 

taxa”.

Por tais aspectos, também não há como isentar o condomínio autor do 

pagamento desse referido tributo.

De tudo quanto salientado, nego provimento a ambos os recursos, e também 

à remessa necessária, prestigiando inteiramente o r. decisum vergastado (fls. 

333/335e).

O Recurso Especial, interposto pelo Condomínio Rural Vivendas Lago Azul, 

foi provido, a fi m de afastar a cobrança do IPTU em relação às áreas comuns.

Feitas essas breves considerações, passa-se ao exame da presente insurgência 

recursal.

A princípio, cumpre registrar que, diversamente do alegado pelo ora 

agravante, o Condomínio Rural Vivendas Lago Azul, em seu Recurso Especial, 

logrou infirmar todos os fundamentos do acórdão proferido pelo TJDFT, 

relativos ao reconhecimento da sua qualidade de contribuinte do IPTU das áreas 

comuns do condomínio. Assim, a admissão do apelo nobre não se encontrava 

obstada pela Súmula 284 do STF.

Ademais, o exame da pretensão recursal veiculada no Recurso Especial não 

demandou o revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que apenas se 

valeu das premissas fáticas e jurídicas expressamente delineadas pela instância a 

quo. Desta feita, o processamento do Recurso Especial não estava obstaculizado 

pela Súmula 7 do STJ.

Melhor sorte não assiste à parte recorrente, no que diz respeito ao mérito 

da demanda.

Cinge-se a questão controvertida a analisar a qualidade de contribuinte do 

Condomínio horizontal, em relação às áreas comuns do condomínio.

Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU “é o proprietário 

do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
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No caso, o ente tributante – Distrito Federal – pretende que o Condomínio 

seja qualifi cado como contribuinte do IPTU, em relação às suas áreas comuns. 

Todavia, como consignado pela decisão ora agravada, o Condomínio não detém 

a qualidade de proprietário, possuidor ou titular do domínio útil das áreas 

comuns do condomínio, visto que se trata de mero administrador do bem, sem 

que reste confi gurado que detém a posse das áreas comuns com animus domini.

Assim, diante da regra inserta no art. 34 do CTN, não há como considerá-

lo contribuinte do IPTU, em relação às áreas comuns.

Nesse sentido, em situações análogas à dos autos, já se pronunciou a 

Segunda Turma desta Corte acerca da ilegitimidade do condomínio, como 

contribuinte do IPTU:

Tributário. IPTU. Sujeito passivo. Condomínio. Ausência de posse com animus 

domini. Impossibilidade. Precedente.

1. Hipótese na qual o agravante se insurge contra a conclusão de que o 

condomínio não é sujeito passivo do IPTU. Alega que existe previsão expressa, no 

art. 134, III, do CTN de responsabilização do administrador de bens de terceiros 

pelos tributos devidos por estes.

2. A questão enfrentada pelo Tribunal a quo refere-se à sujeição passiva do 

IPTU, à luz do art. 34 do CTN. Em outras palavras, fi cou afastada a possibilidade de 

o condomínio ser considerado contribuinte do tributo. Nada se disse acerca do 

tema da responsabilidade tributária, nos termos do art. 134 do CTN, de modo que 

não se pode conhecer do tema, por falta de prequestionamento (Súmula 211/

STJ).

3. No mérito, ratifi ca-se tese já adotada pela Segunda Turma do STJ, no sentido de 

que o condomínio não exerce posse com animus domini, motivo pelo qual não pode 

ser considerado sujeito passivo do IPTU (REsp 1.327.539/DF, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 20.8.2012).

4. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 486.092/DF, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24.6.2014).

Processual Civil. Tributário. Violação do art. 535 do CPC. Alegação genérica. 

Súmula 284/STF. IPTU. Contribuinte. Ausência de animus domini. Condomínio. Mero 

administrador.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, 

sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a 

aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. O fato gerador do IPTU, conforme dispõe o art. 32 do CTN, é a propriedade, 

o domínio útil ou a posse. O contribuinte da exação é o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio ou seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN).
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3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente a posse com 

animus domini é apta a gerar a exação predial urbana, o que não ocorre com o 

condomínio, in casu, que apenas possui a qualidade de administrador de bens de 

terceiros.

4. “Não é qualquer posse que deseja ver tributada. Não é a posse direta do 

locatário, do comodatário, do arrendatário de terreno, do administrador de bem de 

terceiro, do usuário ou habitador (uso e habitação) ou do possuidor clandestino ou 

precário (posse nova etc.). A posse prevista no Código Tributário como tributável é a 

de pessoa que já é ou pode ser proprietária da coisa.” (in Curso de Direito Tributário, 

Coodenador Ives Gandra da Silva Martins, 8ª Edição - Imposto Predial e Territorial 

Urbano, p.736/737).

Recurso especial improvido (STJ, REsp 1.327.539/DF, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 20.8.2012).

No mesmo sentido: STJ, REsp 1.285.122/DF, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, DJe de 11.3.2015.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os 

fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, 

em todos os seus termos.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Regimental.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.447.561-PE (2014/0079703-2)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: União

Recorrido: Ubaldo Ataíde Cavalcanti

Advogado: Aluisio Pereira Padilha Filho e outro(s)

EMENTA

Processo Civil e Administrativo. Recurso especial. Servidor 

público federal. Pretensão de anulação de acórdão do Tribunal de 

Contas da União que rejeitou a tomada de contas de gestor público em 
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razão da prática de nepotismo. Designação de servidor de carreira do 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e cedido à Justiça Federal 

para o exercício de função comissionada de Ofi cial de Gabinete do 

Juiz Titular da 10ª Vara Federal de Pernambuco, mesmo juízo onde 

a irmã do servidor atuaria como Juíza substituta. Violação do art. 

535, II, do CPC: indicação genérica. Defi ciência de fundamentação. 

Súmula 284/STF. Violação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999: 

dispositivo infraconstitucional que carece de prequestionamento. 

Incidência da Súmula 211/STJ. Violação dos arts. 1º, 5º, 16 e 19 da 

Lei n. 8.443/1992: controle jurisdicional das decisões do Tribunal 

de Contas. Possibilidade. Precedentes do STJ. Violação do art. 10 da 

Lei n. 9.421/1996: existência de subordinação eventual de servidor 

designada para função comissionada ao Juiz substituto, Magistrado 

determinante da incompatibilidade. Inteligência do art. 14 da Lei n. 

5.010/1966. Confi guração objetiva da prática de nepotismo. Afronta 

ao art. 10 da Lei n. 9.421/1996 reconhecida. Precedentes do Supremo 

Tribunal Federal. Recurso especial provido.

1. Não se conhece da apontada violação ao art. 535, II, do CPC, 

quando a recorrente deixa de discriminar os pontos efetivamente 

omitidos, contraditórios ou obscuros, limitando-se a fundamentar a 

pretensa ofensa de forma genérica. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais 

quando a questão não foi discutida pelo acórdão recorrido, carecendo o 

recurso especial do necessário prequestionamento (Súmula 211/STJ).

3. O STJ já reconheceu a possibilidade de controle jurisdicional das 

decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União, tendo em vista 

a sua natureza de órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, com 

atividade meramente fi scalizatória e ostentando suas decisões caráter 

técnico-administrativo, máxime em face do Princípio Constitucional 

da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal. Precedentes: REsp 1.032.732/CE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma do STJ, julgado 

em 25.8.2015, DJe 8.9.2015; REsp 1.032.732/CE, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma do STJ, julgado em 19.11.2009, DJe 3.12.2009.

4. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da ocorrência 

ou não de nepotismo em razão da designação do servidor público, 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 223-339, outubro/dezembro 2016 241

ocupante do cargo efetivo de Ofi cial de Justiça-Avaliador do Quadro 

de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e cedido para 

o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para o exercício da função 

comissionada de Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular de Vara Federal, 

mesmo Juízo onde a sua irmã estaria lotada como Juíza Federal 

Substituta.

5. Para o Supremo Tribunal Federal a vedação à prática do 

Nepotismo é regra constitucional que decorre da auto-aplicabilidade 

do caput do art. 37 da Constituição Federal, sobretudo dos Princípios 

da Impessoalidade, da Moralidade e da Eficiência, os quais não 

permitiriam o parentesco como fonte ou critério de admissão no 

serviço público, sequer em cargo dito de confi ança, a qual se poria 

na qualifi cação do candidato e não em sua qualidade técnica, além 

de “traduz[ir] verdadeira antítese da pauta de valores cujo substrato 

constitucional repousa nos postulados da moralidade administrativa, 

que não tolera - porque incompatível com o espírito republicano e 

com a essência de ordem democrática - o exercício do poder ‘pro 

domo sua’” (ADC 12/DF, rel. Min. César Britto, julg. em 20.8.2008, 

DJe 17.12.2008).

6. A confi guração da prática de nepotismo pressupõe análise 

objetiva dos fatos, sendo desnecessário demonstrar a influência 

decorrente dos laços familiares na nomeação de alguém para ocupar 

função comissionada ou cargo em comissão no mesmo órgão ou 

entidade. Precedente: AgR na Rcl 19911, Relator: Min. Roberto Barroso, 

Primeira Turma do STF, julgado em 19.5.2015, DJe 1º.6.2015).

7. No âmbito do Poder Judiciário Federal, a Lei n. 9.421/1996, 

revogada pela Lei n. 11.416/2006, dispunha, à época dos fatos, em seu 

art. 10, ser vedada a nomeação ou designação, para exercer funções 

comissionadas e cargos em comissão, do cônjuge, companheiro ou 

parente até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou 

juízos vinculados, exceto o servidor ocupante de cargo de provimento 

efetivo das carreiras judiciárias, que não pode exercer os referidos 

cargos perante o magistrado determinante da incompatibilidade.

8. In casu, o Tribunal de origem foi categórico ao afi rmar que 

o servidor Paulo Fernando Soares Barbosa - integrante do Quadro de 

Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e cedido ao 
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Tribunal Regional Federal da 5ª Região -, foi designado para atuar 

como Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara Federal de 

Pernambuco, Dr. Edvaldo Batista da Silva Júnior, mesmo Juízo onde 

sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa Maggi, estava lotada como Juíza 

Federal Substituta, concluindo pela inexistência de afronta ao art. 

10 da Lei n. 9.421/1996, uma vez que o preceito normativo apenas 

vedaria a nomeação para servir junto ao magistrado determinante 

da incompatibilidade, ou seja, apenas ocorreria irregularidade se a 

designação do servidor fosse para atuar como Ofi cial de Gabinete da 

Juíza Substituta da 10ª Vara Federal de Pernambuco, o que não teria 

sido o caso.

9. Consoante bem pontou o Parquet, ainda que o referido 

referido servidor tenha sido designado para o exercício de função 

comissionada de Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara 

Federal de Pernambuco, com o qual ele não mantinha qualquer relação 

de parentesco, deve-se verifi car se confi gura prática de Nepotismo o 

exercício da referida função em razão do fato de sua irmã ser a Juíza 

Substituta naquela mesma Vara Federal.

10. A Lei n. 5.010/1966, que organiza a Justiça Federal de 

primeira instância e dá outras providências, estabelece, em seu art. 

14, que aos Juízes Federais Substitutos incumbe substituir os Juízes 

Federais em suas férias, licenças e impedimentos eventuais, além de 

auxiliá-los, em caráter permanente, inclusive na instrução e julgamento 

de feitos. Portanto, os servidores vinculados aos gabinetes dos Juízes 

Federais fi carão subordinados aos Juízes Federais Substitutos durante 

as ausências dos titulares, ainda que eventuais, o que perduraria, sem 

considerar outras licenças e impedimentos, por ao menos 60 (sessenta) 

dias, isto considerando as férias anuais dos magistrados, assegurada 

pelo art. 66 da LOMAN.

11. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, quando do 

julgamento do AgR na Rcl 14.223, rel. Min. Dias Toff oli, julg. em 

16.12.2014, DJe 12.2.2015, que a subordinação, ainda que eventual 

da pessoa nomeada ou designada para o cargo em comissão ou para a 

função de confi ança com o parente, acarreta a confi guração objetiva do 

nepotismo, verbis: “Agravo regimental na reclamação constitucional. 

Súmula Vinculante n. 13. Relação de parentesco entre pessoa designada 
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para cargo de direção na Assembléia Legislativa e membro da Mesa 

Diretora. Subordinação, ainda que eventual. Confi guração objetiva do 

nepotismo. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante 

n. 13 erigiu critérios para a confi guração objetiva do nepotismo, a 

saber, em síntese, i) a relação de parentesco entre a pessoa nomeada e 

a autoridade nomeante ou o ocupante de cargo de direção, chefi a ou 

assessoramento a quem estiver subordinada e ii) a relação de parentesco 

entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência 

hierárquica sobre a autoridade nomeante. 2. Há subordinação, ainda 

que eventual – seja em razão de falta ou impedimento do Presidente, seja 

por ato de delegação da Mesa (art. 9º, §§ 1º e 4º, do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás) – ao Vice-Presidente 

da Casa Legislativa, apontado como autoridade de referência para a 

confi guração objetiva do nepotismo. 3. Agravo regimental não provido 

(Rcl 14.223 AgR, Relator: Min. Dias Toff oli, Primeira Turma, julgado 

em 16.12.2014, DJe 12.2.2015).

12. Recurso especial 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: “Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista 

do Sr. Ministro Herman Benjamin e o realinhamento de voto do Sr. Ministro 

Mauro Campbell Marques, a Turma, por unanimidade, deu provimento ao 

recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Presidente), os Srs. Ministros 

Humberto Martins e Herman Benjamin (voto-vista) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, a Sra. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora 

convocada do TRF da 3ª Região).

Brasília (DF), 7 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 12.9.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto pela União, com base na alínea “a” do inc. III do art. 105 da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

que, por unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pela recorrente, 

nos termos da seguinte ementa:

Constitucional e Administrativo. Acórdão do TCU. Reexame pelo Poder 

Judiciário. Possibilidade. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no 

art. 5º, XXXV, da CF/1988. Nomeação de servidor do TRT da 6a Região para atuar 

como Ofi cial de Gabinete de Juiz Titular da 10a Vara Federal de Pernambuco. Juíza 

Substituta irmã do referido servidor. Gabinetes dos Juízes Titulares e Substitutos 

são autônomos e se constituem em unidades administrativas distintas. 

Portaria subscrita pelo Diretor do Foro, autor da presente demanda. Processo 

administrativo instruído com autorização expressa do Tribunal cedente (TRT da 

6a Região) e do Tribunal cessionário (TRF da 5a Região). Ofensa ao art. 10, da Lei n. 

9.421/1996/não confi gurada. Honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, em consonância com o disposto no art. 20, § 4º, do 

CPC. Apelação improvida.

A União opôs então embargos de declaração (e-STJ, fl s. 317/324), os quais 

restaram rejeitados ante a ausência de vícios no acórdão recorrido (e-STJ, fl s. 

326/330).

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação: a) do art. 

535, II, do CPC, na medida que o Tribunal a quo não teria enfrentado questões 

relevantes postas nos embargos de declaração; b) dos arts. 1º, 5º, 16 e 19 da 

Lei n. 8.443/1992, ao fundamento de que não compete ao Poder Judiciário 

a revisão do mérito dos julgamentos proferidos pelo Tribunal de Contas da 

União, salvo os casos de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade da 

decisão impugnada; c) do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, argumentando que não 

decaiu a pretensão administrativa de rever o ato de nomeação do servidor; d) do 

art. 10 da Lei n. 9.421/1996, ao fundamento de que a designação do servidor 

Paulo Fernando Soares Barbosa para o exercício de função comissionada de 

Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Pernambuco, violou a referida norma que, com base no princípio da moralidade 

e objetivando coibir a prática de Nepotismo no âmbito do Judiciário, estabelece 

restrições ao ingresso de familiares de magistrados nos quadros administrativos 

dos Tribunais.
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O recorrido ofereceu contrarrazões ao recurso especial às fl s. 379/385-e, 

pugnando por seu não provimento.

O Presidente do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade 

do recurso especial, ao entendimento de que estariam presentes seus pressupostos 

autorizadores (e-STJ, fl . 394).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial do apelo 

nobre e, nessa extensão, pelo seu provimento (e-STJ, fl s. 434/441-e), nos termos 

da seguinte ementa:

Processual Civil e Administrativo. Gestor público. Tomada de contas. Anulação 

de decisão do TCU. Servidor de carreira judiciária. Designação para exercício de 

função de confi ança em Vara Federal onde a irmã atua como Juíza Substituta. 

Art. 535 do CPC. Alegações genéricas. Súmula 284/STF. Arts. 1º, 5º, 16 e 19 da Lei 

n. 8.443/1992. Possibilidade de exame da decisão pelo Judiciário. Fundamento 

constitucional. Competência do STF. Art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Falta de 

prequestionamento. Súmula 211/STJ, aplicável ao argumento das contrarrazões 

de estar a decisão embasada em premissa falsa. Art. 10 da Lei n. 9.421/1996. 

Subordinação eventual. Confi guração objetiva de nepotismo. Pelo conhecimento 

em parte do recurso especial e, nessa extensão, provimento.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

 Ementa: Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. 

Nepotismo. Pretensão de anulação de acórdão do Tribunal de Contas 

da União que rejeitou a tomada de contas de gestor público em razão 

da prática de ato de nepotismo. Violação do art. 535, II, do CPC. 

Indicação genérica. Defi ciência de fundamentação. Incidência da 

Súmula 284/STF. Violação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Ausência 

de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. Violação 

do art. 10 da Lei n. 9.421/1996. Dispositivo apontado por violado 

insufi ciente, por si só, para infi rmar as conclusões do acórdão recorrido 

acerca da inexistência de vinculação entre os Gabinetes dos Juízes 

Titulares e dos Juízes Substitutos. Defi ciência de fundamentação. 

Incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. Violação dos arts. 1º, 

5º, 16 e 19 da Lei n. 8.443/1992. Controle jurisdicional das decisões 

do Tribunal de Contas. Possibilidade. Acórdão recorrido em sintonia 
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com a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

1. Não se conhece da apontada violação ao art. 535, II, do CPC, 

quando a recorrente deixa de discriminar os pontos efetivamente 

omitidos, contraditórios ou obscuros, limitando-se a fundamentar a 

pretensa ofensa de forma genérica. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais 

quando a questão não foi discutida pelo acórdão recorrido, carecendo o 

recurso especial do necessário prequestionamento (Súmula 211/STJ).

3. O comando contido no dispositivo apontado por violado, art. 

10 da Lei n. 9.4.21/1996, se mostra insufi ciente, por si só, para infi rmar 

as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que inexistiria 

prática de nepotismo na designação do servidor Paulo Fernando Soares 

Barbosa, ocupante do cargo efetivo de Ofi cial de Justiça-Avaliador do 

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região desde 

12.5.1993 e cedido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

desde 26.4.1997, para o exercício da função comissionada de Ofi cial 

de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária 

de Pernambuco, mesmo Juízo onde a sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa 

Maggi, estaria lotada como Juíza Federal Substituta, haja vista que “os 

gabinetes dos Juízes Titulares e Substitutos são autônomos e se constituem 

em unidades administrativas distintas”. Incidência da Súmula 284/STF. 

Precedentes.

4. O STJ já reconheceu a possibilidade de controle jurisdicional das 

decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União, tendo em vista 

a sua natureza de órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, com 

atividade meramente fi scalizatória e ostentando suas decisões caráter 

técnico-administrativo, máxime em face do Princípio Constitucional 

da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal. Precedentes: REsp 1.032.732/CE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma do STJ, julgado 

em 25.8.2015, DJe 8.9.2015; REsp 1.032.732/CE, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma do STJ, julgado em 19.11.2009, DJe 3.12.2009. 

Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não 

provido.
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O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Inicialmente, não 

conheço da apontada violação ao art. 535, II, do CPC, pois as alegações que 

fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos 

efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros ou sobre os quais tenha ocorrido 

erro material, deixando a União de expor de forma clara os motivos pelos quais 

o Tribunal a quo teria violado o dispositivo infraconstitucional em questão, 

restando, assim, inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, razão pela 

qual incide o óbice da Súmula 284/STF, segundo o qual “é inadmissível o 

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

a exata compreensão da controvérsia”.

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Violação ao art. 535 do 

CPC. Súmula 284 do STF. Dano moral. Requisitos confi guradores. Pretensão de 

afastamento. Impossibilidade. Necessidade de reexame de provas. Súmula 7/

STJ. Aplicação da Súmula 385/STJ. Ausência de prequestionamento. Incidência 

da Súmula 211 do STJ. Agravo regimental desprovido. [...] 1. Relativamente 

à infringência do art. 535 do CPC, cumpre salientar que o recorrente fez apenas 

alegação genérica de sua vulneração, apresentando uma fundamentação defi ciente 

que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide, na hipótese, a Súmula 284/

STF. [...] (AgRg no AREsp 435.435/TO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 

julgado em 17.12.2013, DJe 4.2.2014)

Também não conheço da apontada violação ao art. 54 da Lei n. 9.784/1999, 

na medida que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque 

do referido dispositivo legal, sequer tendo apreciado qualquer alegação de 

decadência do direito da Administração de rever o ato de designação do servidor 

para a função comissionada, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento, a 

atrair a incidência da Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, 

não foi apreciada pelo tribunal a quo”.

No que tange à apontada violação do art. 10, § 6º, da Lei n. 9.421/1996, 

observo que o comando do dispositivo apontado por violado (“Art. 10. No âmbito 

da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo é vedada a nomeação ou designação, 

para os Cargos em Comissão e para as Funções Comissionadas de que trata o 

art. 9º, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos 

respectivos membros ou juízes vinculados, salvo a de servidor ocupante de cargo 

de provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso em que a vedação é restrita 

à nomeação ou designação para servir junto ao Magistrado determinante da 
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incompatibilidade”), se mostra insufi ciente, por si só, para infi rmar as conclusões 

do acórdão recorrido no sentido de que inexistiria prática de nepotismo na 

designação do servidor Paulo Fernando Soares Barbosa, ocupante do cargo efetivo 

de Ofi cial de Justiça-Avaliador do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional 

Federal da 6ª Região desde 12.5.1993 e cedido para o Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região desde 26.4.1997, para o exercício da função comissionada 

de Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária 

de Pernambuco, mesmo Juízo onde a sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa Maggi, 

estaria lotada como Juíza Federal Substituta, haja vista que “os gabinetes dos Juízes 

Titulares e Substitutos são autônomos e se constituem em unidades administrativas 

distintas” (e-STJ, fl . 312), carecendo, portanto, o recurso especial, de fundamentação, 

a atrair o óbice da Súmula 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso 

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

compreensão da controvérsia”.

Nesse diapasão:

Agravo regimental. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão 

agravada mantida. Improvimento. 1.- Quanto aos honorários advocatícios, observa-

se que os dispositivos não constituem imperativo legal apto à desconstituição do 

Acórdão recorrido. Neste sentido, as normas suscitadas pela recorrente não possui, 

com efeito, a densidade normativa que se lhe quer emprestar. É, por isso, insufi ciente 

para, sozinha, desconstituir o Acórdão no ponto. [...] (AgRg no REsp 1.270.703/RS, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28.5.2013, DJe 18.6.2013)

Processual Civil. Ação civil pública. Art. 515, § 4º, do CPC. Ausência de 

prequestionamento. Dispositivo que não contém comando capaz de infi rmar os 

fundamentos do acórdão recorrido. Defi ciência de fundamentação. Súmula 284/STF. 

Violação ao art. 519 do CPC não confi gurada. Art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Isenção 

do preparo. Norma não extensível à parte ré. Precedente da Corte Especial: 

AgRg nos EAG 1.173.621/SP, Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 22.6.2011. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1.344.093/SP, Rel. Ministro 

Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.2.2012, DJe 27.2.2012)

Por fi m, quanto à apontada violação dos arts. 1º, 5º, 16 e 19 da Lei n. 

8.443/1992, verifico que o Tribunal de origem rejeitou a alegação de 

incompetência do Poder Judiciário para revisar as decisões da Corte de Contas, 

ao entendimento de que, mesmo sendo o TCU órgão auxiliar do Poder 

Legislativo, com atribuições expressas na Carta da República, podem suas 

decisões ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, quando provocado, nos 

moldes do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o que está em harmonia com 
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o entendimento do STJ, segundo o qual “a natureza do Tribunal de Contas de 

órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, decorre que sua atividade é meramente 

fi scalizadora e suas decisões têm caráter técnico-administrativo, não encerrando 

atividade judicante, o que resulta na impossibilidade de suas decisões produzirem 

coisa julgada e, por consequência não vincula a atuação do Poder Judiciário, sendo 

passíveis de revisão por este Poder, máxime em face do Princípio Constitucional da 

Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, à luz do art. 5º, inc. XXXV, da CF/1988. 

[...] como o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário, as suas decisões não 

têm forma de coisa julgada, sendo sempre passíveis de revisão pelo Poder Judiciário, 

com fundamento no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição” (REsp 1.032.732/

CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.11.2009, DJe 

3.12.2009).

No mesmo condão:

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

de improbidade administrativa. Recebimento da petição inicial. Operação de 

fi nanciamento posteriormente considerada regular pelo Tribunal de Contas da 

União. Não vinculação do Poder Judiciário ao julgamento exercido pela Corte 

de Contas. Precedentes. Deficiência na fundamentação recursal. Ausência de 

prequestionamento. Violação do art. 535 do CPC. Não ocorrência. [...] 3. O controle 

exercido pelos Tribunais de Contas não é jurisdicional e, por isso mesmo, as 

decisões proferidas pelos órgãos de controle não retiram a possibilidade de o ato 

reputado ímprobo ser analisado pelo Poder Judiciário, por meio de competente 

ação civil pública. Isso porque a atividade exercida pelas Cortes de Contas é 

meramente revestida de caráter opinativo e não vincula a atuação do sujeito 

ativo da ação civil de improbidade administrativa. Precedentes: REsp 285.305/DF, 

Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 13.12.2007; REsp 880.662/MG, 

Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.3.2007; e REsp 1.038.762/

RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.8.2009. 4. O mister 

desempenhado pelos Tribunais de Contas, no sentido de auxiliar os respectivos 

Poderes Legislativos em fi scalizar, encerra decisões de cunho técnico-administrativo 

e suas decisões não fazem coisa julgada, justamente por não praticarem atividade 

judicante. Logo, sua atuação não vincula o funcionamento do Poder Judiciário, o 

qual pode, inclusive, revisar as suas decisões por força Princípio Constitucional da 

Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição). 5. Recuso 

especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.032.732/

CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015, DJe 

8.9.2015)

Desta forma, estando o acórdão recorrido em harmonia com o 

entendimento do STJ, incide, na espécie, a Súmula 83/STJ, segundo a qual “não se 
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conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal 

se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, aplicável tanto ao recurso 

especial interposto com base na alínea “c” do permissivo constitucional, como 

àquele interposto com base na alínea “a”, conforme já decidiu o STJ.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta parte, 

nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. 

Nepotismo. Pretensão de anulação de acórdão do Tribunal de 

Contas da União que rejeitou as contas de Juiz Federal Diretor do 

Foro, em razão de alegada omissão para com prática de nepotismo. 

Violação do art. 535, II, do CPC. Indicação genérica. Defi ciência de 

fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. Violação do art. 54 

da Lei n. 9.784/1999. Ausência de prequestionamento. Incidência da 

Súmula 211/STJ. Violação do art. 10 da Lei n. 9.421/1996. Exercício 

de função comissionada, no âmbito do Juízo, ou seja, da Vara, por 

parente dos “membros ou juízes vinculados” caracterizado. Violação 

dos arts. 1º, 5º, 16 e 19 da Lei n. 8.443/1992. Controle jurisdicional 

das decisões do Tribunal de Contas. Possibilidade. Incidência da 

Súmula 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, provido.

1. Não se conhece de alegada violação ao art. 535, II, do CPC, 

quando a recorrente deixa de descrever os pontos afi rmadamente 

omitidos, contraditórios ou obscuros, limitando-se a fundamentar a 

pretensa ofensa de forma genérica. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais 

quando a questão não foi discutida pelo acórdão recorrido, carecendo 

o Recurso Especial do prequestionamento (Súmula 211/STJ).

3. A requisição ou a renovação de requisição para exercício de função 

comissionada de Ofi cial de Gabinete de Juiz Federal titular no mesmo 

Juízo (leia-se, Vara) onde atua como Juíza Federal substituta a irmã 

do servidor requisitado, este estranho à Carreira Judiciária da Justiça 

Federal da 5ª Região, ainda que integrante de carreira jurídica da Justiça 
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do Trabalho, caracteriza nepotismo, vedado pelo artigo 10 da Lei n. 

9.421/1996. Caso em que o Diretor do Foro procedeu à requisição 

do servidor, atendendo à indicação do Juiz Federal titular, sem adotar 

cautelas necessárias à verifi cação da inexistência de vedação. Situação, 

ademais, que não poderia ser ignorada, porque a requisição, em si, já é 

excepcional e forma anômala de investidura, a par de o requisitado já 

vir atuando em outros juízos havia anos.

4. É possível a sindicabilidade jurisdicional de decisões do 

Tribunal de Contas da União, porque é mero órgão de controle 

auxiliar do Poder Legislativo, com atividade apenas fi scalizatória. 

Incidência do Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional 

previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: A União interpõe Recurso Especial 

calcado na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou provimento ao 

apelo manejado pela recorrente, mantendo decisão de primeiro grau que afastou 

sanção aplicada pelo Tribunal de Contas da União.

Na origem, opuseram-se Embargos de Declaração, que não foram providos.

São os motivos da irresignação: a) não observância do art. 535, II, do 

CPC, pois o Tribunal a quo não teria enfrentado questões relevantes postas 

nos Embargos de Declaração; b) vilipêndio dos arts. 1º, 5º, 16 e 19 da Lei n. 

8.443/1992, ao argumento de que não compete ao Poder Judiciário a revisão 

do mérito dos julgamentos proferidos pelo Tribunal de Contas da União, 

salvo os casos de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade da 

decisão impugnada; c) violação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, sob alegação 

de que não decaiu a pretensão administrativa de rever o ato de nomeação do 

servidor; d) desrespeito ao art. 10 da Lei n. 9.421/1996, ao fundamento de que a 

designação do servidor Paulo Fernando Soares Barbosa para o exercício de função 

comissionada de Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Pernambuco violou a atrás citada norma que, com base no 

princípio da moralidade e objetivando coibir a prática de nepotismo no âmbito 

do Judiciário, estabelece restrições ao ingresso de familiares de magistrados nos 

quadros administrativos dos Tribunais.
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Contrarrazões ao Recurso Especial às fl s. 379-385.

O Recurso Especial foi admitido, e o Ministério Público Federal opinou 

pelo parcial provimento.

É o breve relato.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Quanto à asseverada violação dos arts. 

1º, 5º, 16 e 19 da Lei n. 8.443/1992, acompanho o Relator.

As decisões do Tribunal de Contas da União podem ser objeto de 

apreciação pelo Poder Judiciário, quando provocado, nos moldes do art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, consoante reiterada jurisprudência desta Corte.

Dessa forma, incide a Súmula 83/STJ, segundo a qual “não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se fi rmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida”.

Em relação à apontada violação ao art. 535, II, do CPC, igualmente 

acompanho o Relator.

Efetivamente as alegações que lastreiam o dito vilipêndio ao dispositivo 

em questão são vagas e não discriminam os pontos omissos, contraditórios, 

obscuros ou sobre os quais teria ocorrido erro material.

Descurou a União de expor de forma acendrada os motivos pelos quais o 

Tribunal a quo teria violado o dispositivo infraconstitucional indicado, o que 

inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, de modo a incidir a Súmula 

284/STF, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a 

defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 

A petição de Recurso Extraordinário de limita a afi rmar a violação, sem dizer 

qual e em que ponto, limitando-se a remissões genéricas aos aclaratórios.

Igualmente, acompanho-o no que se refere à apontada violação ao art. 54 

da Lei n. 9.784/1999, porque o Tribunal de origem não examinou a controvérsia 

sob o prisma do precitado dispositivo. Na ocasião, não foi apreciada alegação 

de decadência do direito da Administração de rever o ato de designação do 

servidor para a função comissionada.

Nesse diapasão, não houve prequestionamento, o que impede o trato da 

matéria, nos termos da Súmula 211/STJ, a preconizar ser “inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pelo tribunal a quo”.
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Todavia, divirjo no que se refere ao art. 10 da Lei n. 9.421/1996.

Eis a vedação contida no dispositivo:

Art. 10. No âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo é vedada a nomeação 

ou designação, para os Cargos em Comissão e para as Funções Comissionadas de 

que trata o art. 9º, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, 

dos respectivos membros ou juízes vinculados, salvo a de servidor ocupante de 

cargo de provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso em que a vedação é 

restrita à nomeação ou designação para servir junto ao Magistrado determinante da 

incompatibilidade.

O servidor Paulo Fernando Soares Barbosa compunha os quadros da Justiça 

do Trabalho (e não do Tribunal Regional Federal, como consta do voto do 

Excelentíssimos Relator) sediada em Pernambuco. Era, portanto, servidor do 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

Só estava em exercício na Seção Judiciária de Pernambuco, vinculada ao 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, porque foi requisitado, a pedido do 

Juiz Edvaldo Batista da Silva Junior, então titular da 10ª Vara Federal (onde a 

irmã do servidor, Nilcéa Maria Barbosa Maggi ocupava o Cargo de Juíza Federal 

Substituta), para o exercício de função comissionada símbolo FC-5 no seu 

gabinete, muito embora já houvesse passado por outras Varas, em sucessivas 

renovações de requisição.

O Acórdão recorrido concluiu que inexistiria prática de nepotismo porque 

“os gabinetes dos Juízes Titulares e Substitutos são autônomos e se constituem 

em unidades administrativas distintas” (e-STJ, fl . 312).

Não é bem assim.

A Lei n. 9.421/1996 é de meridiana clareza ao vedar o exercício de função 

comissionada, no âmbito do Juízo, ou seja, da Vara, por parente dos “membros 

ou juízes vinculados”.

No Juízo da 10ª Vara Federal de Pernambuco atuavam, como titular, o Juiz 

Federal Edvaldo Batista da Silva Junior e, como substituta, a Juíza Nilcéa Maria 

Barbosa Maggi. Ambos, obviamente, vinculados à Vara.

O servidor Paulo Fernando Soares Barbosa não é ocupante de cargo de 

provimento efetivo da carreira da Justiça Federal da 5ª Região, como dito 

alhures. Integra ele outra carreira, de outro ramo do Judiciário e é vinculado 

a outro Tribunal e a outra Administração. Não é aplicável, portanto, a exceção 

contida na parte fi nal da norma citada, porquanto é servidor requisitado, de 

carreira distinta, ainda que jurídica.
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Dessa forma, é patente a incidência da vedação contida no artigo 10 da Lei 

n. 9.421/1996. O irmão da Juíza Federal substituta estava impedido de ocupar 

função comissionada no âmbito da 10ª Vara Federal de Pernambuco, à qual a 

Juíza Nilcéa Maggi se adscrevia, nos exatos termos da dicção legal.

Ao contrário da conclusão esgrimida no Acórdão vergastado, “Gabinetes” 

não são órgãos jurisdicionais. Não são Juízos. Não são destacáveis de uma Vara e 

não existe previsão em lei.

Não são nada além do conjunto formado pelo Juiz e pelos ocupantes de 

funções comissionadas que o assessoram e não são subunidades judiciárias 

existentes dentro de uma Vara, como equivocadamente constou da sentença de 

primeiro grau. O que há, sim, como Juízo, é a Vara, esta prevista em lei, ainda 

que em cada uma haja dois juízes lotados.

E, conquanto a questão não ganhe qualquer contorno de relevância, 

porque, de uma ou de outra forma, há nepotismo, os gabinetes dos juízes titular 

e substituto não têm a autonomia preconizada no Acórdão recorrido e não são 

independentes entre si.

Tanto o do Juiz Federal titular quanto o do Juiz Federal substituto se 

subordinam à administração da Vara, que compete com exclusividade ao Juiz 

titular. Os dois se submetem à direção de um único Diretor de Secretaria, da 

escolha do titular.

As funções comissionadas disponibilizadas ao juiz substituto devem ser 

preenchidas por servidores já lotados no Juízo e a requisição de pessoal externo 

só é possível mediante anuência do magistrado titular, que fará a requisição ao 

Diretor do Foro, que por sua vez a solicitará ao Presidente do Tribunal.

A autonomia do Juiz Federal substituto limita-se às regras de distribuição 

processual, cabendo-lhe exercer jurisdição sobre metade do acervo. E só. Isso é 

o que consta dos diversos regramentos da matéria emitidos pelo Conselho da 

Justiça Federal e dos quais a 5ª Região não pode desbordar.

Por aí bem se vê que o argumento de independência dos gabinetes é de 

fragilidade latente e não serve para justifi car o nepotismo que se constata. 

Mesmo que a independência afi rmada pudesse ser alçada ao patamar apregoado, 

nem isso afastaria a incidência da vedação legal contida no artigo 10 do atrás 

referido diploma normativo.

Houve patente negativa de vigência à Lei n. 9.421/1996, tanto na sentença 

quanto no Acórdão recorridos, que empregaram artifício argumentativo visando 
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a afastar a aplicação da Lei, artifício de argumentação esse que não pode ser 

respaldado nesta Corte.

A responsabilidade maior, vale dizer, incumbe à Juíza Nilcéa Barbosa 

Maggi, que já não bastasse a existência da situação posta, em 2001, depois de 

promovida à titularidade da 5ª Vara Federal de Pernambuco, lotou o mesmo 

irmão em função comissionada na nova unidade jurisdicional onde passou a 

exercer atividade, infensa à incidência da vedação legal. Esse fato, aliás, medra 

a fi rme convicação de que a investidura de seu irmão na 10ª Vara Federal, no 

Gabinete do Juiz titular, foi embuste engendrado entre ela e o magistrado 

administrador da Vara para propiciar o exercício da função comissionada pelo 

irmão.

Como quer que seja, cabia ao Administrador (o recorrido), na qualidade 

de Diretor do Foro, cercar-se dos cuidados de verifi car a existência de vínculo 

de parentesco entre o servidor requisitado indicado para o exercício da função 

comissionada e os dois magistrados atuantes no Juízo. Ao que consta dos autos, 

não foi o que fez, tendo se limitado a pedir declaração escrita de que ele não 

guardava vínculo de parentesco com o magistrado titular, ignorado a existência 

da irmã juíza substituta.

Na mesma esteira, a problemática trazida na inicial e repristinada na 

sentença e no Acórdão recorrido, no sentido de que o TCU haveria 

equivocadamente levado em conta a situação encontrada no ano de 2001 

(com o irmão da Juíza Nilcéa Maggi designado para exercício de função 

comissionada na 5ª Vara Federal de Pernambuco, da qual passou a ser titular) 

para embasar revisão de contas, não existe. As duas situações são evidentemente 

caracterizadoras de nepotismo, ambas de acentuada gravidade, mas a primeira 

era mais do que sufi ciente para justifi car não só a revisão como a imposição da 

penalidade.

A requisição para exercício de função comissionada, por si, já é forma 

anômala de ingresso no serviço público, exceção constitucional à regra do 

concurso público, que demanda redobrada cautela por parte do Administrador. 

A situação de parentesco não poderia ser ignorada, porque tanto a Juíza quanto 

seu irmão atuavam há anos na então reduzida Seção Judiciária de Pernambuco, 

tendo ele já passado por outros Juízos, como consta dos autos, de modo que não 

há o que lhe possa escusar de responsabilidade.

Nesse ponto, reconhecendo a negativa de vigência de Lei Federal, voto por 

dar provimento ao Recurso Especial, para reformar o Acórdão impugnado e 

manter a sanção imposta pelo Tribunal de Contas da União.
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RETIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Senhoras e Senhores 

Ministros, considerando as luzes trazidas por Sua Excelência, o Ministro 

Herman Benjamin, em seu judicioso voto-vista, retifi co, em parte, meu voto 

apenas quanto ao conhecimento do recurso especial no que tange à apontada 

violação do art. 10, § 6º, da Lei n. 9.421/1996, de modo a afastar o óbice 

da Súmula 284/STF e adentrar no mérito da controvérsia, a qual cinge-se 

à ocorrência ou não de nepotismo em razão da designação do servidor Paulo 

Fernando Soares Barbosa, ocupante do cargo efetivo de Oficial de Justiça-

Avaliador do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 

desde 12.5.1993 e cedido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região desde 

26.4.1997, para o exercício da função comissionada de Ofi cial de Gabinete do 

Juiz Titular da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, mesmo 

Juízo onde a sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa Maggi, estaria lotada como Juíza 

Federal Substituta.

A proibição do preenchimento de cargos em comissão por cônjuges e 

parentes de servidores públicos é medida que homenageia e concretiza os 

Princípios da Moralidade Administrativa e da Impessoalidade, que devem 

nortear toda a Administração Pública, em qualquer esfera de Poder, já que a 

prática do Nepotismo implica na distribuição de cargos e funções públicas 

com desvio de fi nalidade, permitindo-se a nomeação de pessoas em virtude 

do grau de parentesco, prevalecendo-se de interesses privados em detrimento 

do interesse público, ou seja, decorre de um uso particularístico do Poder, 

confundindo-se os espaços público e privado, atentando-se contra o Princípio 

Democrático e a forma Republicana de governo.

O Conselho Nacional de Justiça define o Nepotismo como “o 

favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. 

As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da 

função pública pela valorização de laços de parentesco. Nepotismo é prática que 

viola as garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, na medida 

em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a 

capacidade técnica para o exercício do cargo público. O fundamento das ações de 

combate ao nepotismo é o fortalecimento da República e a resistência a ações 

de concentração de poder que privatizam o espaço público. [...] O nepotismo 

está estreitamente vinculado à estrutura de poder dos cargos e funções da 

Administração e se confi gura quando, de qualquer forma, a nomeação do servidor 

ocorre por infl uência de autoridades ou agentes públicos ligados a esse servidor por 
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laços de parentesco. Situações de nepotismo só ocorrem, todavia, quando as 

características do cargo ou função ocupada habilitam o agente a exercer infl uência na 

contratação ou nomeação de um servidor. Dessa forma, na nomeação de servidores 

para o exercício de cargos ou funções públicas, a mera possibilidade de exercício 

dessa infl uência basta para a confi guração do vício e para confi guração do nepotismo. 

[...] O nepotismo cruzado, o nepotismo entre Poderes da República e aquele 

realizado por via da requisição de servidores são formas sutis de identifi cação 

da utilização de cargos públicos para manifestações de patrimonialismo e 

privatização do espaço público” (Fonte: http://www.cnj.jus.br/campanhas/356-

geral/13253-o-que-e-nepotismo).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade n. 12/DF, rel. Min. César Britto, julg. em 20.8.2008, 

DJe 17.12.2008, reconheceu que a vedação à prática do Nepotismo é regra 

constitucional que decorre da auto-aplicabilidade do caput do art. 37 da 

Constituição Federal, sobretudo dos Princípios da Impessoalidade, da Moralidade 

e da Efi ciência, os quais não permitiriam o parentesco como fonte ou critério de 

admissão no serviço público, sequer em cargo dito de confi ança, a qual se poria 

na qualifi cação do candidato e não em sua qualidade técnica, além de “traduz[ir] 

verdadeira antítese da pauta de valores cujo substrato constitucional repousa nos 

postulados da moralidade administrativa, que não tolera - porque incompatível 

com o espírito republicano e com a essência de ordem democrática - o exercício 

do poder ‘pro domo sua’”.

Nesse condão, o Pretório Excelso também decidiu que a vedação à prática 

do Nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, porque essa 

proibição decorre diretamente da auto-aplicabilidade dos Princípios contidos no art. 

37, caput, da Constituição Federal, verbis:

Administração pública. Vedação Nepotismo. Necessidade de lei formal. 

Inexigibilidade. Proibição que decorre do art. 37, caput, da CF. RE provido 

em parte. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução n. 7/2005 do 

Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é 

ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir 

a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no 

art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e 

parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com 

agente político, ocupante, de cargo em comissão. (RE 579.951, Relator(a): Min. 

Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 20.8.2008, Repercussão Geral 

- Mérito DJe-202 divulg 23.10.2008 public 24.10.2008 Ement vol-02338-10 pp-

01876)
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Trago a baila o Enunciado da Súmula Vinculante n. 13/STF, segundo o 

qual “a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afi nidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor 

da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefi a ou assessoramento, 

para o exercício de cargo em comissão ou de confi ança ou, ainda, de função gratifi cada 

na Administração Pública Direta e Indireta em qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 

designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.

A configuração da prática de Nepotismo pressupõe análise objetiva 

dos fatos, sendo desnecessário demonstrar a infl uência decorrente dos laços 

familiares na nomeação de alguém para ocupar função comissionada ou cargo 

em comissão no mesmo órgão ou entidade, conforme já decidiu o Pretório 

Excelso, verbis:

Direito Administrativo. Agravo regimental em reclamação. Nepotismo. 

Súmula Vinculante 13. 1. A análise da ocorrência ou não de nepotismo é objetiva, 

sendo desnecessária a comprovação de efetiva influência familiar na nomeação 

de ocupante de cargo ou função pública em comissão. 2. Está conforme a Súmula 

Vinculante 13 Portaria que exonera de função de confi ança empregado público 

concursado em Prefeitura, em razão da existência de parentesco entre ele e 

ocupante de cargo em comissão no mesmo Município. 3. Agravo regimental ao 

qual se nega provimento. (Rcl 19.911 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira 

Turma, julgado em 19.5.2015, Processo Eletrônico DJe-104 divulg 1º.6.2015 public 

2.6.2015)

No âmbito do Poder Judiciário Federal, a Lei n. 9.421/1996, revogada 

pela Lei n. 11.416/2006, dispunha, à época dos fatos, em seu art. 10, ser vedada 

a nomeação ou designação, para exercer funções comissionadas e cargos em 

comissão, do cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos 

respectivos membros ou juízos vinculados, exceto o servidor ocupante de cargo 

de provimento efetivo das carreiras judiciárias, que não pode exercer os referidos 

cargos perante o magistrado determinante da incompatibilidade, verbis:

Art. 10. No âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo é vedada a nomeação 

ou designação, para os Cargos em Comissão e para as Funções Comissionadas de 

que trata o art. 9º, de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, 

dos respectivos membros ou juízes vinculados, salvo a de servidor ocupante de 

cargo de provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso em que a vedação é 

restrita à nomeação ou designação para servir junto ao Magistrado determinante da 

incompatibilidade (destaquei).
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No presente casu, conforme se observa da leitura do acórdão regional, o 

Tribunal de origem foi categórico ao afi rmar que o servidor Paulo Fernando 

Soares Barbosa - integrante do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região e cedido ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

-, foi designado para atuar como Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª 

Vara Federal de Pernambuco, Dr. Edvaldo Batista da Silva Júnior, mesmo Juízo 

onde sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa Maggi, estava lotada como Juíza Federal 

Substituta (e-STJ, fl . 312).

A despeito disso, o acórdão regional concluiu que não haveria que se falar 

em afronta ao art. 10 da Lei n. 9.421/1996, uma vez que o preceito normativo 

apenas vedaria a nomeação para servir junto ao magistrado determinante da 

incompatibilidade, ou seja, apenas ocorreria irregularidade se a designação do servidor 

fosse para atuar como Ofi cial de Gabinete da Juíza Substituta da 10ª Vara Federal de 

Pernambuco, o que não teria sido o caso.

Contudo, não pactuo desse entendimento.

Digo isto porque, consoante bem pontou o Parquet em seu bem 

fundamentado parecer, ainda que o referido referido servidor tenha sido 

designado para o exercício de função comissionada de Ofi cial de Gabinete do 

Juiz Titular da 10ª Vara Federal de Pernambuco, com o qual ele não mantinha 

qualquer relação de parentesco, deve-se verifi car se confi gura prática de Nepotismo 

o exercício da referida função em razão do fato de sua irmã, a Dra. Nilcéa Maria 

Barbosa Maggi, ser a Juíza Substituta naquela mesma Vara Federal.

No caso, o art. 10 da Lei n. 9.421/1996 era categórico ao vedar qualquer 

nomeação ou designação para cargos em comissão e funções comissionadas, de parentes 

em linha reta ou colateral até o terceiro grau de membros ou juízes do Tribunal, 

independentemente de sua subordinação ou não ao com o magistrado determinante da 

incompatibilidade, ressalvando a norma legal apenas a situação daquele servidor 

da carreira judiciária, situação em que a prática do Nepotismo ocorreria apenas se 

a nomeação ou designação fosse para servir junto ao magistrado determinante da 

incompatibilidade.

Pois bem.

No presente casu, o servidor Paulo Fernando Soares Barbosa pertence ao 

Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, ocupando 

o cargo efetivo de Ofi cial de Justiça-Avaliador desde 12.5.1993 e tendo sido 

cedido para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região em 26.4.1997, situação 

em que o reconhecimento da ocorrência da pratica do Nepotismo ocorre apenas 
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se a nomeação ou designação for para servir junto ao magistrado determinante 

da incompatibilidade, conforme consta da parte final do art. 10 da Lei n. 

9.421/1996.

No caso, não há dúvidas de que o referido servidor foi designado para o 

exercício de função comissionada de Ofi cial de Gabinete do Juiz Titular da 10ª 

Vara Federal de Pernambuco, Dr. Edvaldo Batista da Silva Júnior, com o qual 

ele não mantinha qualquer relação de parentesco, como também não divergem as 

partes do fato de que a irmã desse mesmo servidor, a Dra. Nilcéa Maria Barbosa 

Maggi, ser a Juíza Federal Substituta desse mesmo Juízo Federal.

A princípio e da análise isolada dos fatos, tudo indicaria pela inexistência da 

prática de Nepotismo, porquanto o servidor em questão não teria sido designado 

para a função comissionada de Ofi cial de Gabinete da Juíza Substituta da 10ª 

Vara Federal de Pernambuco, magistrado essa com a qual guardaria laços de 

parentesco.

Contudo, a questão não é tão simples assim, pois, ao contrário do que 

entendeu o Tribunal de origem e conforme bem destacou o Parquet Federal, 

a Lei n. 5.010/1966, que organiza a Justiça Federal de primeira instância e dá 

outras providências, estabelece, em seu art. 14, que aos Juízes Federais Substitutos 

incumbe substituir os Juízes Federais em suas férias, licenças e impedimentos 

eventuais, além de auxiliá-los, em caráter permanente, inclusive na instrução e 

julgamento de feitos, verbis:

Art. 14. Aos Juízes Federais Substitutos incumbe substituir os Juízes Federais nas 

suas férias, licenças e impedimentos eventuais e auxiliá-los, em caráter permanente, 

inclusive na instrução e julgamento de feitos, na forma que o Conselho da Justiça 

Federal estabelecer (destaquei).

Portanto, os servidores vinculados aos gabinetes dos Juízes Federais 

fi carão subordinados aos Juízes Federais Substitutos durante as ausências dos 

titulares, ainda que eventuais, o que perduraria, sem considerar outras licenças e 

impedimentos, por ao menos 60 (sessenta) dias, isto considerando as férias anuais 

dos magistrados, assegurada pelo art. 66 da LOMAN.

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, quando do 

julgamento do AgR na Rcl 14.223, rel. Min. Dias Toff oli, julg. em 16.12.2014, 

DJe 12.2.2015, que a subordinação, ainda que eventual da pessoa nomeada ou 

designada para o cargo em comissão ou para a função de confi ança com o parente, 

acarreta a confi guração objetiva do nepotismo, verbis:



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 223-339, outubro/dezembro 2016 261

Agravo regimental na reclamação constitucional. Súmula Vinculante 

n. 13. Relação de parentesco entre pessoa designada para cargo de direção na 

Assembléia Legislativa e membro da Mesa Diretora. Subordinação, ainda que 

eventual. Confi guração objetiva do nepotismo. Agravo regimental não provido. 

1. A Súmula Vinculante n. 13 erigiu critérios para a configuração objetiva 

do nepotismo, a saber, em síntese, i) a relação de parentesco entre a pessoa 

nomeada e a autoridade nomeante ou o ocupante de cargo de direção, chefi a ou 

assessoramento a quem estiver subordinada e ii) a relação de parentesco entre 

a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica sobre a 

autoridade nomeante. 2. Há subordinação, ainda que eventual – seja em razão 

de falta ou impedimento do Presidente, seja por ato de delegação da Mesa (art. 

9º, §§ 1º e 4º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de 

Goiás) – ao Vice-Presidente da Casa Legislativa, apontado como autoridade 

de referência para a confi guração objetiva do nepotismo. 3. Agravo regimental 

não provido (Rcl 14.223 AgR, Relator: Min. Dias Toff oli, Primeira Turma, julgado em 

16.12.2014, Processo Eletrônico DJe-030 divulg 12.2.2015 public 13.2.2015)

Outrossim, conforme bem destacou o Min. Herman Benjamin em seu 

brilhante voto-vista, os Gabinetes não são órgãos jurisdicionais, não são juízos, 

não são destacáveis de uma Vara, não possuindo autonomia e independência, ao 

contrário do que entendeu o acórdão regional.

Assim, competia ao ora recorrido, na qualidade de Diretor do Fórum, 

cercar-se de cuidados de verifi car a existência de vínculo de parentesco entre o 

servidor requisitado e os dois magistrados atuantes no Juízo da 10ª Vara Federal 

de Pernambuco, o que não aconteceu, vindo a ignorar a existência de vínculo de 

parentesco do referido servidor com a juíza substituta daquele Juízo.

Dessa feita, concluo no sentido de que, ainda que o servidor Paulo Fernando 

Soares Barbosa tenha sido designado para atuar como Ofi cial de Gabinete do 

Juiz Titular da 10ª Vara Federal de Pernambuco, Dr. Edvaldo Batista da Silva 

Júnior, com o qual não mantinha qualquer grau de parentesco, certo é que nas 

ausências desse magistrado o referido servidor fi cará subordinado à Juíza Substituta 

daquele Juízo, que, no presente casu, é a sua irmã, a Dra. Nilcéa Barbosa Maggi, o 

que, ao meu ver, já é sufi ciente para a caracterização da prática de Nepotismo e pelo 

reconhecimento da afronta ao disposto no art. 10 da Lei n. 9.421/1996.

Ante o exposto, retifi co o voto anteriormente proferido, dar provimento ao 

recurso especial da União e, consequentemente, julgar improcedente o pedido 

autoral.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos fi xados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do 
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art. 20, § 4º, do CPC/1973 e do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, considerando-

se o grau de zelo dos advogados públicos, os locais da prestação dos serviços 

(Recife e Brasília), a natureza e a importância dessa causa, o trabalho realizados, 

a data do ajuizamento da presente ação (setembro de 2008), o tempo exigido 

para o seu serviço e a capacidade econômica das partes.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.554.897-SE (2015/0228854-2)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Juarez Batista dos Santos

Advogado: Antônio Henrique Menezes de Melo - SE002400

Recorrente: André Luis Dantas Ferreira

Recorrente: Alice Maria Dantas Ferreira

Advogados: Rafael Resende de Andrade e outro(s) - SE005201

Marcelo Oliveira Sobral - SE006084

Recorrido: Ministério Público do Estado de Sergipe

Interes.: Cláudia Patricia Dantas Ferreira

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Improbidade 

administrativa. Uso indevido de aparelhos telefônicos às custas do 

Erário municipal. Submissão dos agentes políticos às disposições da 

Lei n. 8.429/1992. Inexistência de foro por prerrogativa de função. 

Precedentes do STJ. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento 

de defesa confi gurado. Recursos especiais conhecidos e parcialmente 

providos.

I. Recursos Especiais interpostos contra acórdão que provera, 

em parte, a Apelação interposta pelo primeiro recorrente e negara 

provimento às Apelações interpostas pelos outros dois recorrentes. As 

Apelações foram interpostas contra sentença que, por sua vez, julgara 
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procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Sergipe, na qual postula a condenação dos réus 

pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado 

no uso indevido de aparelhos celulares às custas do Município de 

Pirambu/SE.

II. É fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que as disposições contidas na Lei n. 8.429/1992 são 

aplicáveis aos agentes políticos. Nesse sentido: STJ, AIA 30/AM, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe de 28.9.2011; REsp 

1.421.942/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

de 17.12.2015; REsp 1.414.757/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe de 16.10.2015; AgRg no REsp 1.513.451/

CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

de 26.6.2015; AgRg no AREsp 116.979/SP, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 19.4.2013.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, “não existe foro privilegiado por prerrogativa de função para 

o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade 

administrativa” (STJ, AgRg na AIA 32/AM, Rel. Ministro João Otávio 

de Noronha, Corte Especial, DJe de 13.5.2016). Em igual sentido: STJ, 

AgRg na Rcl 10.037/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte 

Especial, DJe de 25.11.2015; AgRg na MC 20.742/MG, Rel. Ministra 

Maria Th ereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27.5.2015.

IV. Na hipótese, após a apresentação das contestações, da réplica, 

pelo Ministério Público, da juntada de documento relativo a prova 

emprestada, ouvidas as partes, o Juiz, ao fundamento de que “a prova 

material e documental acosta aos autos impõe julgamento antecipado 

da lide”, proferiu sentença, julgando procedente o pedido formulado 

pelo Ministério Público, em relação aos ora recorrentes. Ocorre que, 

diante das peculiaridades do caso, o julgamento antecipado do feito 

violou o disposto nos arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973, cerceando o 

direito de defesa dos recorrentes, que, desde a contestação, requereram 

a produção de prova testemunhal, cujo rol seria apresentado no prazo 

do art. 407 do CPC/1973, além de “produção de todos os meios de 

prova em direito admitidos, em especial, a ouvida do depoimento 

pessoal, de testemunhas, juntada de documentos, e outros que se 
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fizerem necessários à demonstração da verdade dos fatos”. Sem 

passar à instrução do feito, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença, 

desde logo, julgando antecipadamente a lide, com fundamento nas 

faturas e testemunhos, colhidos no Inquérito Civil Público, sem 

contraditório, condenando os ora recorrentes pelo ato ímprobo e 

julgando improcedente a ação, quanto à corré Cláudia Patrícia Dantas 

Ferreira, quanto ao uso do aparelho celular (79) 9977-1409.

V. No caso, não há discussão sobre o fato de o Município de 

Pirambu/SE ter arcado com as despesas decorrentes do uso das linhas 

telefônicas indicadas na inicial. O cerne da controvérsia consiste 

em defi nir quem teria utilizado os aparelhos telefônicos, no período 

compreendido entre 2005 e 2007, posto que os réus negam sua 

utilização. Nesse contexto, a correta elucidação da matéria fática, 

tendo em vista a divergência de versões apresentadas pelas partes, 

demandaria dilação probatória. Isso porque a prova oral, utilizada 

pela sentença, como base para a condenação – mantida, em parte, 

pelo acórdão recorrido –, trata-se, na verdade, de depoimentos de 

testemunhas ouvidas apenas no âmbito do Inquérito Civil Público, e 

de prova emprestada (interceptação telefônica), oriunda de processo 

criminal do qual os ora recorrentes não eram partes e cujos fatos 

apurados não guardam relação com a matéria discutida nos autos.

VI. Assim, não obstante sejam fortes os indícios da existência 

de atos de improbidade administrativa, tendo os réus, em especial o 

segundo recorrente, em suas defesas, negado a ocorrência dos fatos e 

requerido a produção de prova testemunhal, em Juízo, com o objetivo 

de contraditar aquela produzida no Inquérito Civil Público, bem 

como contextualizar a conversa telefônica objeto da referida prova 

emprestada, forçoso reconhecer que, no caso, o julgamento antecipado 

do feito violou os arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973.

VII. Na forma da jurisprudência, “não se achando a causa 

sufi cientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 

330, I, do CPC, enseja a confi guração de cerceamento de defesa do 

réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção 

de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações, 

tal como ocorrido no caso em exame” (STJ, REsp 1.538.497/SP, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17.3.2016). 
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Na mesma orientação: STJ, REsp 1.330.058/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.6.2013; REsp 

1.421.942/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

de 17.12.2015.

VIII. Recursos Especiais conhecidos e parcialmente providos, 

para, afastando as preliminares de incompetência do Juízo de 1º 

Grau e de não sujeição dos agentes políticos às disposições da Lei n. 

8.429/1992, anular o feito, desde a prolação da sentença, inclusive, 

para que, com o retorno dos autos à origem, seja facultada às partes a 

produção de provas.

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 Herman 

Benjamin, acompanhando a Sra. Ministra Assusete Magalhães, dando parcial 

provimento aos recursos e o voto do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, no 

mesmo sentido, a Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos, 

nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora.

Os Srs. Ministros Herman Benjamin (voto-vista) e Mauro Campbell 

Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Francisco Falcão e Og 

Fernandes, nos termos do art. 162, § 4º, do RISTJ.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 10.10.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recursos Especiais 

interpostos, em 24.9.2014, por Juarez Batista dos Santos, com fundamento 

no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal (fl s. 3.765/3.781e), André Luiz 

Dantas Ferreira, com suporte no art. 105, III, a, da Constituição Federal (fl s. 

3.784/3.820e), e Alice Maria Dantas Ferreira, com fundamento no art. 105, 
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III, a, da Constituição Federal (fl s. 3.824/3.838e), contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, publicado em 4.7.2014, assim 

ementado:

Apelação Cível. Ação de Improbidade Administrativa. Preliminares de 

Incompetência do Juízo e Nulidade da Sentença. Afastadas. Mérito. Uso por 

particulares de Telefones Celulares pagos às custas do Município de Pirambu. 

Condenação do Ex-Gestor e dos Benefi ciados. Mantida. Penalidade Minorada, a 

par do Princípio da Razoabilidade. Unânime.

I - A norma constitucional que estabelece a prerrogativa de foro diz 

respeito exclusivamente às ações penais, não alcançado, portanto, as ações de 

improbidade administrativa, disciplinadas pela Lei n. 8.429/1992, que possuem 

natureza cível, nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal. (AgRg no REsp 

1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 5.12.2013).

II - A questão trazida pode ser solvida unicamente com olhos no acervo 

documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa em 

virtude do julgamento antecipado da lide.

III - O debate sobre a necessidade do dolo genérico ou especifico perde 

consistência na presente causa, posto que, ao contrário daquelas em que se 

perquire enriquecimento próprio ou ferimento a princípios, esta demanda cinge-

se à análise do prejuízo ao erário, item para o qual o art. 10 da Lei n. 8.429/1992 e 

a jurisprudência do STJ dispensam a existência de dolo, em qualquer modalidade.

IV. Diante quadro narrado nos autos e a par do montante da lesão causada, 

necessário readequar a pena imposta ao réu Juarez Batista dos Santos, mantendo 

incólumes os demais termos da decisão recorrida.

V. Recursos Conhecidos para negar provimento aos apelos de André 

Luiz Dantas Ferreira e Alice Maria Dantas Ferreira e dar parcial provimento à 

insurgência de Juarez Batista dos Santos (fl s. 3.678/3.679e).

No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu parcial 

provimento à Apelação interposta pelo primeiro recorrente (Juarez) e negou 

provimento às Apelações interpostas pelos outros dois recorrentes (André e 

Alice). As Apelações foram interpostas contra sentença que, por sua vez, julgara 

procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado de Sergipe, na qual se postula a condenação dos réus pela prática 

de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no uso indevido de 

aparelhos celulares às custas do Município de Pirambu/SE.

Opostos Embargos de Declaração, pelos recorrentes André Luiz Dantas 

Ferreira e Alice Maria Dantas Ferreira, foram eles rejeitados, por acórdão 

publicado em 21.8.2014, assim ementado:
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Embargos de Declaração. Alegação de Omissão na Análise dos Argumentos 

postos nas Razões da Apelação Cível n. 2012.002.18695. Improcedência. Intento 

de Prequestionar Dispositivos da Constituição Federal. Inviabilidade. Intuito de 

Reforma do Julgado. Não Cabimento. Unânime. Recurso Conhecido e Improvido 

(fl . 3.756e).

Juarez Batista dos Santos sustenta, nas razões de seu Recurso Especial, além 

de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 273, 297, 334, 336, 454 e 456 do 

CPC/1973 e 10 da Lei n. 8.429/1992. Para tanto, alega que:

Nesta, suscitamos o primeiro ponto do julgado destoante da adequação à 

norma vigente se reportando à incompetência do juízo, para aplicar as sanções da 

Lei de Improbidade aos agentes políticos.

Tal se afirma em face do julgado na Reclamação 2.138-DF, proferido pelo 

Supremo Tribunal Federal, e que foi descartado pelo E. TJ/SE sob a alegação de 

haver precedentes da Corte Superior de Justiça, bem como posicionamento 

recente do Supremo Tribunal Federal, que trafegam na contra mão da matéria.

Tal posição nos parece bastante ofensiva ao que decidiu o Pleno da Suprema 

Corte da República, e que mesmo tendo sido decidida pelo escore de 6x5, deve 

sim ser seguida por todos, sob pena de se implantar no País uma insegurança 

jurídica sem dimensão, pois restará possibilitado o julgamento de ocasião, 

podendo o mesmo tema receber tratamento oposto, a depender de quem venha 

a julgar.

Assim, este remédio jurídico suscita a incompatibilidade do julgado com o 

que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, especifi camente na famosa 

Reclamação 2.138/DF, e pugna pelo reconhecimento desta Egrégia Corte Superior 

de Justiça da incompetência do Juízo para processar e julgar a matéria, em face da 

inaplicabilidade da LIA aos agentes políticos, sendo retrato do que se apura no feito 

em tela e, via de consequência, declare a nulidade do feito.

Indo além, detalhando um pouco mais o caso em apreço, e buscando a 

objetividade sobre o mérito da lide, passamos a demonstrar o vício acerca do tema 

- julgamento antecipado da lide.

A matéria aqui tratada representa a mais cristalina ofensa aos princípios basilares 

do direito pátrio que asseguram a qualquer cidadão o direito à ampla defesa e o 

devido processo legal.

Ínclitos Julgadores: a análise dos atos processuais praticados, por si só, já 

demonstra o desrespeito ao devido processo legal, a não obediência ao rito processual 

assegurado, eis que, simplesmente após a apresentação de contestação por parte dos 

demais Requeridos, aportou sentença condenatória, sem possibilidade de produção 

de provas em Juízo, sem possibilidade de Alegações Finais, sem possibilidade de ser 

concedido aos Requeridos o direito de produzir a mais ampla e irrestrita defesa.
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Necessário aqui abrir um parêntese para demonstrar que, apesar de ser 

considerado Revel, o ora recorrente, não lhe foi conferido o prazo para produção e 

apresentação de sua Contestação.

Se entendimento contrário foi produzido, desafi o aos Eminentes Ministros 

Julgadores a apontar qual foi o período, qual foi o termo inicial e fi nal para que 

pudesse o recorrente produzir a sua defesa.

Ao nosso ver, inexiste nos autos tal lapso temporal eis que, corroborado por 

citações totalmente equivocadas produzidas no feito - uma vez não atendida as 

exigências da Citação por Hora Certa - não restou disponibilizado, em cartório, os 

autos para que pudesse o acionado produzir a sua sagrada defesa.

(...)

Tal ofensa é praticada contra as regras inscritas no Código de Processo 

Civil, em especial o art. 273, bem como os artigos 297, 334, 336, 454 e 456, do 

mesmo diploma, normas que delimitam o devido processo legal e demonstram 

as oportunidades de produção da ampla defesa, tendo sido completamente 

violados no feito ora em tela.

E neste ponto, o Acórdão ora fustigado, para convalidar o julgamento 

antecipado, somente se restringiu a dizer, verbis:

(...) Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso 

de telefones celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado 

à prova documental já juntada (como faturas de conta e depoimentos em 

sede de Inquérito Civil Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de 

terceiros a quem os réus impõe responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos 

no acervo documental juntado, não havendo que se falar sem ofensa à 

ampla defesa – uma vez que, constatada falta de elo entre as ligações 

telefônicas e os demandados, será caso de absolvição da acusação imposta. 

(...) (grifo e destaque nosso)

Ora, Excelsos Julgadores: dizer que a matéria está apta a julgamento com 

fundamento em depoimentos colhidos em inquérito civil, produzido pela parte 

Autora da demanda, é a mais pura ofensa ao art. 336 do CPC, que reza: “(...) Salvo 

disposição especial em contrário, as provas devem ser produzidas em audiência. (...)”.

Veja que não estamos em rota de colisão com a Súmula 7 desta Egrégia Corte 

de Justiça, eis que sequer necessitamos analisar qualquer prova, tendo em vista 

que nenhuma prova foi produzida sobre o crivo do contraditório, sendo alvo o trecho 

do acórdão que informou estar fundamentado naquilo que foi produzido extra-

judicial, ou seja, na fase de Inquérito.

(...)

Mas não são somente estas máculas que emanam do Acórdão, ora combatido.
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Quando observamos o enfrentamento do mérito da demanda, que tratou 

sobre as condutas e as penas aplicadas, podemos também perceber que sua 

fundamentação se mostra destoante da pena aplicada ao ora apelante, bem 

como não reflete a linha de jurisprudência oriunda desta Superior Corte de 

Justiça.

Tal se afi rma em face de duas premissas:

A uma que o ora recorrente foi incurso como praticante de Ato de Improbidade 

defi nido no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, o qual é passivo de aplicação da sanção 

descrita no inciso II, do art. 12, da mesma norma. Este regramento atribui o período 

de 05 (cinco) anos de proibição para contratar com o Poder Público, o que restou 

indevidamente duplicado na condenação, sendo de 10 (dez) anos referida punição.

E a duas em de que, apesar de restar reconhecido no acórdão que o então 

recorrente não foi, propriamente, o causador do dano, sendo também inconteste que 

nenhum valor foi acrescido ao seu patrimônio pessoal, as penas foram aplicadas, de 

forma cumulativa, quando existe a possibilidade de ser aplicada de forma isolada.

No entanto, é certo que as condutas enquadradas no art. 10, da LIA, consoante 

entendimento dominante desta Superior Corte, não exige a presença do dolo, sendo 

suficiente a confirmação da lesão ao erário, contudo há de se fazer presente, ao 

menos, a culpa para sua confi rmação.

Ocorre que nenhuma comprovação do elemento subjetivo - culpa - foi produzida 

no feito, sendo atribuída de maneira bastante genérica e dedutiva, não sendo possível 

que, seja condenado por uma conclusão totalmente equivocada que ‘aquiesceu’ com 

o uso irregular da coisa pública visando interesses particulares.

(...)

De outra banda, também sem análise de qualquer prova, o Acórdão fustigado 

reconhece que não foi o então recorrente quem praticou as condutas que 

causaram dano ao erário, bem como não visualiza qualquer possibilidade de ter 

havido enriquecimento ilícito por parte deste, fatores caracterizadores de violação 

do preceito insculpido no art. 10 da LIA.

Contudo, analisando o Acórdão guerreado, podemos perceber que todo 

o encaminhamento para a condenação decorreu de ser atribuída a ação na 

modalidade de aquiescer para que terceiros se benefi ciassem.

É nesse ponto que surge mais uma contrariedade da Lei Federal, especifi camente 

o art. 334 do Código de Ritos pátrio, visto que a decisão proferida, data venia, 

não procedeu com a valoração devida da prova dos autos, até porque inexiste 

prova judicial, prejudicando por completo o ora Recorrente, que terá suspenso seus 

direitos políticos, mediante a condenação que fora imposta, além das demais 

penalidades lançadas.

(...)
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O erro na valoração da prova do julgado se mostra evidente, pois atribuir 

como comprovados os fatos que não restaram confi rmados no processo judicial, 

não refl etiu a verdadeira Justiça, uma vez que estes se apresentam como fatos que 

desnecessitam de provas, na medida em que registra como verdade a aquiescência 

do recorrente para concorrer com o prejuízo ao erário, sem sequer apresentar de onde 

foi extraída tal conclusão.

(...)

Este Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a valoração equivocada 

da prova está sujeita ao controle do recurso especial.

(...)

Para o caso em tela, utilizamos como acórdão paradigma o que foi exposto 

no Agravo Regimental n. 655.688/PB, Relator(a) Ministro Ari Pargendler, Órgão 

Julgador T3 - Terceira Turma, data do julgamento 2.8.2005, data da publicação/

Fonte DJ 29.8.2005 p. 335 e foi assim ementado:

(...)

Ocorre que nesta fundamentação é que se constata a equivocada valoração 

da prova, eis que nenhuma prova foi produzida na presença do Juízo, sequer para 

confirmar aquelas inicialmente apresentadas pelo Autor, sendo reconhecido o 

elemento subjetivo de que o ora recorrente consentia com as atitudes causadoras do 

prejuízo.

Como já fora dito, o acórdão do STJ traduz que “se o tribunal a quo aplica 

mal ou deixa de aplicar norma legal atinente ao valor da prova, incorre em erro 

de direito, sujeito ao crivo do recurso especial”, e restando evidente que o TJSE 

decidiu com fundamento diverso daquilo que pode-se extrair do feito, estampa-

se cristalina que a valoração da prova foi equivocada e, portanto, o acesso à via 

especial fi ca escancarada (fl s. 3.771/3.779e).

Ao fi nal, requer:

...seja o recurso especial acolhido pela contrariedade a lei federal, bem 

como pela divergência jurisprudencial (art. 105, III, ‘a’ e ‘c’, da CF), impondo-lhe 

o conhecimento e respectivo provimento para reformar in totum o Acórdão ora 

fustigado, oriundo da Apelação Cível tombada sob o n. 2013002186895, que 

confi rmou a sentença primitiva, apenas reduzindo a pena imposta, reiterando 

todo o pedido alo contido, para que, ao fi nal, seja a ação por ato de improbidade 

julgada improcedente, e via de consequência, extirpar qualquer condenação 

para o recorrente Juarez Batista dos Santos, invertendo inclusive a sucumbência 

relativa às despesas processuais, tudo por se tratar da melhor forma de direito e 

de Justiça (fl . 3.781e).

André Luiz Dantas Ferreira, por sua vez, sustenta, nas razões de seu Recurso 

Especial, a existência de ofensa aos seguintes dispositivos de lei federal:
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III - Violação aos artigos 1º, 2º e 12, da Lei n. 8.429/1992. Artigo 267, inciso IV, 

Código de Processo Civil. Prerrogativa de foro. Exercício de mandato de deputado 

federal. Competência do Supremo Tribunal Federal.

Em primeira linha, cumpre trazer à tona a hipótese de violação a dispositivos 

de lei federal por ocasião do julgamento de demanda judicial para a apuração 

do cometimento de ato de improbidade administrativa quanto a fatos ocorridos 

enquanto o Recorrente se encontrava no comando do Executivo Municipal de 

Pirambu, sendo que o processamento do feito ocorreu enquanto já ocupava o 

mandato de Deputado Federal.

O Recorrente, até o fi nal do ano em curso completará os quatro anos de exercício 

de seu mandato de Deputado Federal pelo Estado de Sergipe, não havendo a mínima 

possibilidade de esta ação ter tramitado em primeira instância.

(...)

Mencionada decisão, com a devida vênia, faz operar expressa violação aos 

artigos 1º, 2º, da Lei n. 8.429/1992 e artigos 267, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.

Na verdade, o precedente citado no acórdão fustigado não revela, ao nosso 

sentir, o posicionamento majoritário em curso no STJ, havendo ainda decisões 

da Corte Especial no sentido defendido pelo Recorrente, inclusive em situação 

idêntica de Deputado Federal.

A questão aqui versada é simples e se limita apenas a julgamento de ação 

para a apuração de ato de improbidade administrativa contra detentor de foro 

privilegiado.

E tal questionamento ganha importância diante do posicionamento do STJ, 

que defi niu que o processamento e julgamento de ações de improbidade em 

relação aos agentes públicos devem observar o foro privilegiado, seguindo, por 

simetria a prerrogativa de foro em ação penal do agente político envolvido no 

caso.

(...)

Assim, sendo incabível o processamento e julgamento perante o Juiz de primeiro 

de grau, resta evidente a afronta aos artigos 1º, 2º, e 12 da Lei n. 8.429/1992, e 

artigo 267, IV, do CPC, vez que o Recorrente não poderia ser enquadrado na lei de 

improbidade e receber as penalidades nela prevista por autoridade incompetente 

para esta finalidade, o que acabaria por ensejar a extinção do processo sem 

resolução do mérito, o que deve ser corrigido por esta Colenda Corte Superior 

através do presente recurso especial, anulando-se todos os atos praticados.

IV - Violação ao artigo 330 inciso I. e 333 inciso II, do Código de Processo Civil. 

Julgamento antecipado da lide. Ausência de intimação prévia Impedimento de 

interposição de recurso Nulidade do julgado.
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De outro modo, outra questão processual que se põe ao crivo desta Colenda 

Corte Superior de Justiça esta relacionada ao julgamento antecipado da lide sem o 

prévio anúncio, com sérias repercussões ao direito de defesa do Recorrente.

É que, agindo de forma contrária à razoabilidade e à própria lógica, o 

Magistrado a quo, subvertendo completamente a ordem processual, julgou 

antecipadamente a lide, o que acabou por cercear o direito de defesa do Recorrente, 

entendendo que a matéria versada é unicamente de direito, quando, em verdade, 

existiam inúmeras questões que demandavam a imprescindível instrução probatória, 

padecendo, portanto, de nulidade.

Quanto a esse particular, disse o Tribunal a quo:

(...)

Sob a perspectiva de que o magistrado singular não poderia julgar 

antecipadamente a lide, explicitam os apelantes verdadeira nulidade do 

decisório singular, ofensivo, então, aos postulados da ampla devesa e 

contraditório.

Mas uma vez, todavia, não vejo razões para acatar o pleito.

Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de 

telefones celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado 

à prova documental já juntada (como faturas de conta e depoimentos em 

sede de Inquérito Civil Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de 

terceiros a quem os réus impõe responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos 

no acervo documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à 

ampla defesa – uma vez que, constatada falta de elo entre as ligações 

telefônicas e os demandados, será caso de absolvição da acusação imposta.

(...)

Como consta no acórdão vergastado, foi dito apenas que a matéria poderia ser 

solvida através da análise da prova documental colecionada aos autos, quando a 

bem da verdade, a própria tônica dos fatos, em que se alega a utilização de telefones 

com contas quitadas pela Prefeitura Municipal de Pirambu em contraponto com 

a negativa de autoria do Recorrente, revela, por si só, a necessidade de instrução 

processual.

As provas produzidas em sede de inquérito civil devem ser analisadas com 

reservas, pois colhidas mediante procedimento inquisitivo, sem resguardo a 

direitos e garantias fundamentais (contraditório e ampla defesa), com 

necessidade de confi rmação em Juízo. É preciso muito cuidado com a utilização 

de inquérito civil para instruir demanda de improbidade administrativa, cujas 

provas gozam apenas de presunção relativa e não dispensam confi rmação em 

Juízo, principalmente as testemunhais.
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Esta Colenda Corte Superior de Justiça possui diversos precedentes na direção 

de que a utilização de provas produzidas em sede de inquérito civil deve ser vista 

com muita cautela em razão do procedimento inquisitivo que lhe é característico, 

tolhendo garantias e direitos fundamentais, sendo passíveis de utilização, desde que 

gozem de fé pública e tenham os depoimentos de testemunhas ratifi cados em Juízo.

Apenas para ser sucinto, vale a pena lembrar questões de especial relevo que 

necessitariam de produção de provas. A existência ou não da citada interferência do 

Recorrente na administração do litisconsorte passivo/Juarez Batista; de determinação 

especifi ca para fornecimento de aparelhos de telefonia celular; quem efetivamente 

utilizava os telefones, com a respectiva oitiva das pessoas apontadas pelo Recorrente 

(Cláudio Rangel e Elio Martins); o contexto dos fatos constantes na interceptação 

telefônica utilizada como meio de prova para a condenação, com a oitiva das partes 

envolvidas (Flávio Conceição); das partes que haviam prestado depoimentos perante 

o Ministério Público e serviram de prova para a condenação (Antônio Carlos Vieira 

Nunes, Mario Jorge Pereira dos Santos e José Eduardo Santos Evangelista).

Em caso análogo, este Egrégio Superior Tribunal de Justiça destacou:

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

Lei de Improbidade Administrativa. Julgamento antecipado da lide. 

Cerceamento de defesa confi gurado.

1. Conquanto os elementos de provas, regularmente, produzidos em 

inquérito civil instaurado pelo Ministério Público possam, legitimamente, 

embasar a propositura de ação de improbidade administrativa (v.g.: AgRg 

no AREsp 113.436/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

18.5.2012; REsp 401.472/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 27.4.2011; REsp 644.994/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

Segunda Turma, DJ 21.3.2005 p. 336), no caso dos autos, a situação fático-

jurídica consignada no acórdão recorrido denota que o enquadramento 

dos fatos apurados como ímprobos necessitaria de instrução probatória, 

razão pela qual não seria possível o julgamento antecipado da lide.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.238.261/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 20.2.2014, DJe 12.3.2014)

A nulidade do julgamento a quo ganha ainda mais reforço quando o julgamento 

antecipado ocorreu sem a prévia intimação das partes para manifestar interesse.

Como não poderia deixar de ser, esta atitude constitui nítida violação ao direito 

de defesa do Recorrente, até porque impediu que o mesmo se insurgisse contra tal 

julgamento antecipado, interpondo o competente agravo de instrumento. Tal fato 

eivou de nulidade o julgado, como se pode verifi car da recente jurisprudência do 

STJ, verbis:
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(...)

E mais, a cautela na hipótese dos autos deve ser ainda mais rigorosa por se 

tratar de interesses indisponíveis, como bem dito pela, à época, Desembargadora 

Federal Assusete Magalhães “a despeito de serem de natureza cível, têm 

interfaces com o direito penal. A própria Lei n. 8.429/1992, no § 1º de seu art. 

17, ao vedar a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade, já 

revela a indisponibilidade dos direitos e interesses que visa tutelar.” (Agravo 

de Instrumento 2008.01.00.008950-4/BA, Desembargadora Federal Assusete 

Magalhães).

Assim, pelas razões acima expostas, resta demonstrada a nítida afronta aos 

artigos 330, inciso I, e 333, II do CPC, cabendo assim o reconhecimento de nulidade 

do feito por razões de cerceamento do direito de defesa, com à respectiva remessa 

à origem para regular instrução processual com a oitiva das testemunhas a serem 

oportunamente arroladas.

V - Violação ao artigo 535. Inciso II, do Código de Processo Civil.

No que se refere a esse tópico, importante frisar que o acórdão vergastado se 

limitou apenas a dizer de forma bastante genérica que a sentença judicial de piso 

estaria correta, sem exercer, todavia, a análise dos fatos devolvidos à apreciação.

O caso em debate versa sobre a apuração do cometimento de ato de 

improbidade administrativa pelo Recorrente por ocasião da utilização dos 

telefones (79) 9982-2502, (79) 9977-2002, (79) 9982-2500, com contas pagas 

pela Prefeitura Municipal de Pirambu, durante período em que não possuía mais 

qualquer vinculo com o ente público.

Em sede de recurso apelatório, o Recorrente atacou uma série de argumentos 

lançados na sentença judicial de piso, direcionados a demonstrar a ausência de 

utilização dos aparelhos telefones, estabelecendo as seguintes considerações:

a) imprestabilidade do depoimento prestado pelo prefeito à época dos fatos 

investigados, Sr. Juarez Batista, tanto pelo contexto em que se dera, por motivações 

políticas de prejudicar o Recorrente, quanto pela total inveracidade das informações;

b) quanto à linha telefônica (79) 9982-2502 - ausência de confi ssão implícita de 

utilização; ao reverso, sempre fora questionada no período entre o término de seu 

mandato com Prefeito do Município de Pirambu e a data da transferência para a 

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe (ocorrida em março de 2007);

c) quanto à linha telefônica (79) 9982-2500 - imprestabilidade dos depoimentos 

prestados em sede de inquérito civil, seja por não terem reconhecido a utilização do 

telefone pelo Recorrido e ainda por não terem sido confi rmados em juízo, bem como 

pela conotação equivocada dada ao teor da interceptação telefônica trasladada ao 

feito;

d) quanto à linha telefônica n. (79) 9977-2002 - ausência de qualquer citação no 

bojo da fundamentação da sentença e também do acórdão açoitado.
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e) quanto à linha telefônica n. (79) 9977-1409 - a despeito de integrar o valor 

da condenação atribuída ao Recorrente, nem sequer na exordial se imputa a sua 

utilização ao Recorrente, mas a Cláudia Patrícia Dantas Ferreira;

Não obstante todos esses argumentos detalhados no bojo do recurso apelatório 

apresentado, o Tribunal de Origem decidiu manter a sentença judicial de piso com 

fundamento em argumentos totalmente genéricos, sem apreciar qualquer das 

questões suscitadas, limitando-se a dizer apenas que estava correta.

Em razão disso, manejou-se Embargos de Declaração, o qual, todavia, teve 

provimento negado sob a seguinte justifi cativa “Por derradeiro, o lastro probatório 

para a condenação do recorrente (uso dos telefones de n. 9982-2502, 9982-2500 e 

9982-2002) restou delineado à exaustão no decisório recorrido, em especial pela 

confi ssão do próprio ex-prefeito do Município de Pirambu (Juarez Batista dos Santos) 

em sede de apuração ministerial (fl s. 370 do Volume I).”.

O acórdão originário, por sua vez, traz apenas o seguinte:

[...]

Com efeito, dúvidas não pairam que os números 9982-2502, 9982-

2500 e 9982-2002 foram utilizados pelo recorrente André Moura desde os 

tempos em que exercia o cargo de Prefeito Municipal de Pirambu, tanto 

que, quanto ao primeiro, ainda é o mesmo número utilizado e pago pela 

Câmara Federal no exercício atual da legislatura e, quanto aos outros, é farta 

a prova testemunhal de seus usos (vide fl s. 461, 332 e 82).

(...)

Por fi m, no que pertine à conduta de Juarez Batista dos Santos, que, 

em verdade, denunciou todo o sistema de entrega de telefones celulares, 

as próprias afirmações do réu são capazes, por si só, de sustentarem a 

acusação, diante da manifesta prova de que permitiu que pessoa física 

utilizasse bens do acervo patrimonial da entidade que geria (art. 10, II da Lei 

n. 8.429/1992).

[...]

O Tribunal de origem não exerceu qualquer análise das alegações cravadas nas 

razões de apelação apresentadas, tanto que o único argumento utilizado, referente a 

suposta utilização da linha n. (79) 9982-2502 (... ainda é o mesmo número utilizado e 

pago pela Câmara Federal no exercício atual da legislatura) além de não comprovar 

a utilização no período questionado, sequer consta nos autos a informação de que é 

o atual.

Mais ainda, a despeito de ter aparentemente excluído o valor (R$ 2.433.95) 

referente à utilização da linha telefônica n. (79) 9977-1409 do valor da multa aplicada 

ao corréu Juarez Batista, reduzindo de R$ 40.837.65 (quarenta mil, oitocentos e 

trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 38.543,70 (trinta e oito mil, 
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quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos), por readequação do valor do 

suposto dano causado ao erário, sequer o fez em relação ao Recorrente.

Isso porque, nas razões do Recurso de Apelação, o Recorrente destacava que 

o valor de ressarcimento a que fora condenado (R$ 24.152,10) era resultado do 

somatóno dos valores referentes às linhas telefônicas n. 9977-1409, 9982-2502, 

9977-2002 e 9982-2500, nos valores de R$ 2.433,95, R$ 7.822.05, R$ 5.455.54, R$ 

8.440.58, respectivamente, enquanto aquela primeira, segundo a própria exordial, 

era imputada a Cláudia Patrícia, litisconsorte excluída pelo Juízo de piso.

(...)

Em cumprimento à orientação fi rmada perante esta Egrégia Corte Superior de 

Justiça, cumpre delimitar os pontos omissos nos acórdãos vergastados.

Em primeira linha, há omissão relacionada à impugnação formulada pelo 

Recorrente no que se refere à noticiada utilização da linha telefônica n. 9982-2502, 

sobre a qual o acórdão questionado não traz qualquer comentário e simplesmente 

chancela a sentença de piso, que, por sua vez, parte da existência de uma confi ssão 

que, bem da verdade, nunca existiu.

O único fundamento adotado pelo Juízo de piso para reconhecer a utilização 

da linha telefônica cadastrada sob o n. 9982-2502 pelo Recorrente foi uma suposta 

confissão, na visão do sentenciante de piso, verificada no trecho que diz: “Ora, 

era do conhecimento do Ministério Público que o telefone 9982-2502 havia sido 

cancelado pela Prefeitura Municipal de Pirambu desde março de 2007 sendo o 

mencionado número passado a responsabilidade da Assembleia Legislativa que 

pagou legitimamente as contas do seu Deputado ocupante da 1ª Secretaria da Mesa 

Diretora”.

Em suas razões de apelação, o Recorrente impugnou o mencionado trecho do 

comando judicial de piso, destacando que em nenhum momento houve confi ssão de 

utilização da mencionada linha telefônica no período compreendido entre o término 

de seu mandato como Prefeito Municipal de Pirambu e março de 2007, quando a 

mencionada linha passou a ser de responsabilidade da Assembléia Legislativa do 

Estado de Sergipe, porquanto foi dito apenas que a partir da mencionada data 

houve a transferência e daí em diante passou a estar à disposição do gabinete do 1º 

Secretário da ALESE.

Não foi dito em momento nenhum que no período compreendido entre o 

entre o término do mandato como Prefeito Municipal e a data da transferência a 

mencionada linha telefônica estivesse à disposição do Recorrente. Ao reverso disso, 

foi dito e repetido por várias vazes que o telefone n. 9962-2502 era utilizado pelo 

Recorrente ao tempo em que exercia o mandato de Prefeito Municipal de Pirambu, 

no entanto, tão logo cessado o mandato ao fi nal do ano de 2004, o aparelho e a 

respectiva linha telefônica foi devolvida ao ente público municipal e repassada a 

Cláudio Rangel pelo prefeito Juarez Batista/litisconsorte passivo.
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Tal omissão, considerando que o reconhecimento de utilização da mencionada 

linha telefônica (9982-2502), somente se baseia na suposta confi ssão que na verdade, 

não existiu, tem o condão de modifi car o desfecho dado pelo Tribunal de origem por 

ocasião do retorno dos autos para regular apreciação da questão.

Noutro ponto, houve omissão quanto à análise da suposta utilização da linha 

telefônica n. (79) 9982-2500, pois a conclusão levada a efeito tem fundamento em 

depoimentos prestados em sede de inquérito civil, com os cerceamentos ínsitos do 

inquisitivo e sem o reconhecimento das alegações autorais, e em interceptação 

telefônica ilegal.

Nada consta no bojo do acórdão sobre a possibilidade de embasamento somente 

em provas produzidas em sede de inquérito civil não confirmadas em Juízo em 

que nenhum dos depoimentos afi rma com veemência que o telefone pertencia ao 

Recorrente dizendo apenas que já falaram com ele através daquela linha telefônica. 

As partes sequer foram ouvidas em Juízo, nem muito menos se sabe sobre qual 

período a que eles se referiam, mormente quando incontroverso nos autos que a 

mencionada linha telefônica efetivamente pertenceu ao Recorrente ao tempo em que 

comandava o Executivo Municipal de Pirambu.

Aliado a isso, o acórdão prolatado nada diz sobre o teor da interceptação 

telefônica utilizada pelo sentenciante de piso para reconhecer a utilização da linha 

telefônica cadastrada sob o n. 9982-2500, sobre a qual o Recorrente destacou ter sido 

dada conotação totalmente diversa daquilo que realmente aconteceu à época.

Foi dito em sede de recurso apelatório que a referida ligação ocorreu num contexto 

de votação de recurso eleitoral envolvendo questão relativa a suposto crime eleitoral 

em que se pedia a cassação do mandato do Recorrente, ocasião em que o Sr. Flávio 

Conceição sabia que todos estavam reunidos para saber o desfecho do caso e ligou 

para Cláudio Rangel, e este, ao ver a ligação, passou imediatamente o telefone ao 

Recorrente.

A par da mencionada comprovação ter sido inadvertidamente obstada pelo Juízo 

de piso ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas, 

dentre as quais a testemunhal com a fi nalidade de comprovar tal acontecimento, o 

fato é que o Tribunal de origem também não se posicionou sobre tal questão.

A terceira omissão está relacionada à suposta utilização da linha telefônica n. 

9977-2002, em que foi dito no bojo do recurso apelatório apresentado que não 

havia sequer um trecho da sentença de piso fundamentando o reconhecimento da 

mencionada linha pelo Recorrente, sequer citada no bojo da fundamentação da 

sentença.

Referida omissão, considerada a ausência de qualquer prova e sequer a citação 

no bojo da fundamentação da sentença de piso, não pode poderia passar 

despercebida, sobretudo quando o artigo 93, inciso IX, da Carta Maior, determina 

a necessidade de fundamentação de todas as decisões dos órgãos do Poder 

Judiciário.
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De igual modo, o último ponto de omissão, reside na análise da utilização da linha 

telefônica n. (79) 9977-1409, que, a despeito de sequer ser imputada ao recorrente no 

bojo da peça de pórtico, mas a Cláudia Patrícia Dantas Ferreira. litisconsorte passiva 

já afastada perante o Juízo de piso, integrou a condenação do Recorrente.

Não obstante o questionamento feito no bojo das razões do recurso de apelação 

apresentado defendendo o flagrante equívoco do douto sentenciante de piso 

quando imputou a responsabilidade fi nanceira pelo ressarcimento dos valores da 

mencionada linha telefônica ao Recorrente, ao contrário do que constava na própria 

inicial e também no bojo da fundamentação da sentença, o Tribunal de origem nada 

respondeu.

Na sentença de origem, mantida integralmente por esta Colenda Turma de 

Julgadores quanto ao Recorrente constava:

(...)

Não pre ciso fundamentar mais nada quanto à responsabilidade civil por 

ato de improbidade administrativa do réu André Luiz Dantas Ferreira, pois a 

prova documental é contundente, uma vez que restou provado e comprovado 

que houve enriquecimento ilícito, tendo em vista que o mesmo auferiu 

vantagem patrimonial indevida ao usar de forma dolosa, pois tinha plena 

consciência do caráter ilícito do seu ato, BENS pertencentes ao Município de 

Pirambu/SE, ou seja, os telefones celulares 9977-1409. 9982-2502 9977-20002 e 

9982-2500, causando-lhe um prejuízo na ordem de R$ 24.152,10 (vinte quatro 

mil cento e cinqüenta e dois reais e dez centavos).

Dessarte. a sua conduta encontra-se tipifi cada no artigo 9º. incisos XI e 

XII c/ o artigo 3º da Lei n. 8.429/1992.

(...)

Para ch egar ao valor de R$ 24.152.10 (vinte e quatro mil. cento e cinquenta e dois 

reais e dez centavos), o douto Julgador de piso procedeu ao somatório dos valores 

referentes às linhas telefônicas n. 9977-1409, 9982-2502, 9977-2002 e 9982-2500, nos 

valores de R$ 2.433,95, R$ 7.822,05, R$ 5.455,54, R$ 8.440,58, respectivamente

Tal questão, igualmente suscitada em sede de recurso apelatório oportunamente 

apresentado, também não foi regularmente apreciada pelo Tribunal de origem, nem 

no acórdão principal e nem tampouco no ulterior que decidiu os aclaratórios.

Com efeito, não é difícil perceber que o acórdão prolatado é omisso na 

apreciação de várias questões e nuances suscitadas no bojo do recurso apelatório, 

certamente provocado pelas parcas provas constantes nos autos tratando da 

situação em análise, também, e principalmente, em decorrência da ausência de 

instrução probatória, uma vez ocorrido o repentino julgamento antecipado da 

lide sem qualquer aviso as partes.
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É nítida a existência da violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo 

Civil, sendo necessário o provimento do presente viés a fi m de que os autos 

retomem ao Tribunal de origem e sejam apreciados todos os pontos acima 

destacados.

VI - Violação ao artigo 332, do Código de Processo Civil, utilização de prova 

emprestada, produzida em processo criminal, partes distintas e objeto de 

apuração diverso, impossibilidade, ampla defesa.

Como se observa da sentença judicial de piso, o reconhecimento de utilização 

pelo Recorrente da linha interceptação telefônica n. (79) 9982-2500 e respectiva 

condenação teve fundamento em interceptação telefônica feita nos autos de 

inquérito instaurado na “Operação Navalha”, sendo um diálogo estabelecido entre o 

Recorrente e o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, à época dos 

fatos, Flávio Conceição.

A juntada da interceptação telefônica nos autos em epígrafe, em verdade, não 

foi sequer requerida, nem pelo Recorrido, que pleiteou apenas que fosse enviado 

expediente ao gabinete da Excelentíssima Senhora Ministra Eliana Calmon, para que 

fosse informado o número do telefone celular atribuído ao Recorrente.

O juízo de piso determinou:

4.0 - Ofi ciar ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Sergipe, como cópia desta decisão, solicitando-lhe seja 

encaminhado Expediente ao gabinete da Excelentíssima Ministra Eliana 

Calmon, junto ao Superior Tribunal de Justiça, relatora do Inquérito Policial 

denominado “Operação Navalha”, a fi m de que seja informado o número de 

telefone celular atribuído ao requerido André Luiz Dantas Ferreira, conhecido 

como “André Moura”, constante nos relatórios e peças do mencionado 

procedimento, como também o período a que se refere tal informação {...}.

Em resposta, foi enviada uma interceptação telefônica feita no bojo do inquérito 

que subsidiou aqueles autos, onde, vale frisar, o Recorrente nunca fi gurou como parte 

e, portanto, não teve oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa na 

formação da referenciada prova, nem também trata de assunto ligado ao presente 

feito, mas de apuração de supostos desvios de recursos públicos em obras realizadas 

pela Construtora Gautama.

Não bastasse ter determinado a juntada do documento, o MM Juízo de piso 

fundamentou a condenação do Recorrente na famigerada interceptação telefônica, 

uma prova eminentemente nula, produzida num outro contexto e sem a participação 

do Recorrente para questioná-la e assim exercer o seu direito ao contraditório e à 

ampla defesa.

O fato é que o Egrégio Tribunal de Justiça decidiu manter a sentença de piso a 

partir de acórdão com a seguinte fundamentação:
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(...)

Narra o apelante André Luiz Dantas Ferreira que a base probatória que 

culminou na sentença guerreada advém de processo criminal (denominado 

Operação Navalha) em que não faz parte, tampouco se defendeu, o que levaria 

à sua imprestabilidade.

O argumento, conquanto sedutor, não tem abrigo na melhor doutrina e 

jurisprudência sobre a matéria, vez que, se de um lado a condenação tem 

como lastro Inquérito Civil Público feito pelo Ministério Público do Estado, 

do outro o veredicto não se sustenta unicamente em prova penal, não sendo 

certo perder sua força diante da argumentação recursal.

É essa a temática desta Corte:

(...)

Doutos Julgadores, é certo que a utilização de prova emprestada vem 

sendo admitida pelos Tribunais pátrios em atenção aos princípios da economia 

processual, da unidade da jurisdição e da duração razoável do processo, no 

entanto, jamais de forma indiscriminada como ocorreu no caso em debate, 

havendo necessários e importantes requisitos como de que a parte contra quem 

a prova é produzida tenha participado do contraditório na construção da prova 

e a existência de identidade entre os fatos do processo anterior com os fatos a 

serem provados.

(...)

Destaque-se. nesse particular, que não adianta apenas a intimação da parte 

para apresentação de manifestação em prazos exíguos, praticamente no susto 

mas de franquear a participação efetiva na produção da prova, entendendo-

se como necessário que as partes do processo para o qual a prova irá tenham 

participado em contraditório do processo em que se produziu a prova que se visa 

a aproveitar. Mais precisamente, é imprescindível que a parte contra a qual vai ser 

usada essa prova tenha sido parte no primeiro processo.

(...)

Assim sendo, evidenciado que a sentença judicial de piso se baseou na 

interceptação telefônica para o reconhecimento de utilização de uma das linhas 

telefônicas pelo Recorrente (9982-2500) e por conta disso o condenou pela prática 

de ato de improbidade necessário o reconhecimento da violação aos artigos 332, 

do Código de Processo Civil para fins de provimento do presente recurso com a 

declaração de nulidade dos julgados de origem que utilizam a questionada prova 

emprestada (interceptação telefônica).

VII - Violação ao artigo 12, inciso II e parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992. Sanção 

acima do limite. Máximo de 05 anos. Aplicação de 08 anos. Gravidade das sanções 

aplicadas. Extensão do dano e proveito patrimonial. Redimensionamento.
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(...)

Excelências, observa-se que o Tribunal local decidiu por enquadrar a conduta 

do Recorrente no artigo 10 da Lei de Improbidade, deixando de observar os limites 

impostos no artigo 12, inciso II, do referido diploma legal para este tipo de conduta 

confi rmando a sentença em penalidade baseada no artigo 9º (artigo 12, inciso I).

Ou seja, o Tribunal local afastou o artigo 9º, que sequer é mencionado nele, e 

realizou novo enquadramento, pois jamais poderia adicionar ao seu fundamento 

e dispositivo outra conduta quando sequer houve apelo do Ministério Público 

Estadual para esse desiderato (principio da reformatio in pejus, artigo 515 do CPC).

Em sendo assim, torna-se imprescindível que se faça o redimensionamento da 

penalidade, em caso de confi rmação do acórdão, aos limites impostos pelo artigo 12. 

inciso II. da LIA.

Por outro lado, observa-se também que o Tribunal de origem, ao manter 

na íntegra a condenação dada pelo Juízo de piso, não observou os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, havendo excesso que merece ser equacionado 

por esta Excelsa Corte Superior de Justiça através de um redimensionamento das 

penas aplicadas, nos moldes do PU do artigo 12: “Na fi xação das penas previstas 

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

proveito patrimonial obtido pelo agente”.

Partindo desse pressuposto, é de se destacar que os fatos considerados pelo 

MM Julgador de piso e Tribunal de origem para condenar o Recorrente às sanções 

acima delineadas não representam gravidade tão grande a ponto de sacrificar 

direitos políticos, reputado fundamental, pelo prazo de 8 (oito) anos.

Merece modifi cação o acórdão de origem a fi m de que seja eliminada a sanção 

de suspensão de direitos políticos, por ser excessiva e despropositada para o caso (fl s. 

3.796/3.818e).

Ao fi nal, requer:

...i) o conhecimento das presentes razões, por preencher os requisitos legais 

e ser tempestivo, e o seu provimento, para, ii) reconhecer a violação ao artigos 

1º,, 2º e 12 da Lei n. 8.429/1992, e artigo 267, IV, do CPC, pela incompetência 

absoluta do Juízo de piso; iii) reconhecer a violação aos artigos 330, inciso I, e 333, 

II do CPC, por cerceamento do direito de defesa, determinando-se, ato contínuo, 

o retorno dos autos para fi ns de produção de provas; iv) reconhecer a violação 

ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar o retorno 

dos autos ao Tribunal de origem visando o julgamento das questões objetos de 

omissão; v) reconhecer a violação ao artigo 332, do Código de Processo Civil, com 

a declaração de nulidade da prova emprestada (interceptação telefônica) utilizada 

para efeito de condenação, vi) ou ainda, caso ultrapassadas essas questões, o 

redimensionamento das sanções aplicadas para efeito de afastar a suspensão de 
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direitos políticos e adequação aos limites impostos pelo artigo 12, inciso II, da LIA, 

tudo com base no principio da proporcionalidade (fl . 3.820e).

Por fi m, Alice Maria Dantas Ferreira sustenta, nas razões de seu Recurso 

Especial, a existência de ofensa aos seguintes dispositivos de lei federal:

III - Violação ao artigo 330 inciso I. e 333 inciso II, do Código de Processo Civil. 

Julgamento antecipado da lide. Ausência de intimação prévia Impedimento de 

interposição de recurso Nulidade do julgado

De outro modo, outra questão processual que se põe ao crivo desta Colenda 

Corte Superior de Justiça esta relacionada ao julgamento antecipado da lide sem o 

prévio anuncio, com sérias repercussões ao direito de defesa da Recorrente.

É que, agindo de forma contrária à razoabilidade e à própria lógica, o Magistrado 

a quo, subvertendo completamente a ordem processual, julgou antecipadamente 

a lide, o que acabou por cercear o direito de defesa da Recorrente, entendendo que 

a matéria versada é unicamente de direito, quando, em verdade, existiam inúmeras 

questões que demandavam a imprescindível instrução probatória, padecendo, 

portanto, de nulidade.

Quanto a esse particular, disse o Tribunal a quo:

(...)

Sob a perspectiva de que o magistrado singular não poderia julgar 

antecipadamente a lide, explicitam os apelantes verdadeira nulidade 

do decisório singular, ofensivo, então, aos postulados da ampla defesa e 

contraditório.

Mas uma vez, todavia, não vejo razões para acatar o pleito.

Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de 

telefones celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado 

à prova documental já juntada (como faturas de conta e depoimentos em 

sede de Inquérito Civil Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de 

terceiros a quem os réus impõe responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos 

no acervo documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à 

ampla defesa – uma vez que, constatada falta de elo entre as ligações 

telefônicas e os demandados, será caso de absolvição da acusação imposta.

(...)

Como consta no acórdão vergastado, foi dito apenas que a matéria poderia ser 

solvida através da análise da prova documental colecionada aos autos, quando a 

bem da verdade, a própria tônica dos fatos, em que se alega a utilização de telefones 

com contas quitadas pela Prefeitura Municipal de Pirambu em contraponto com 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 223-339, outubro/dezembro 2016 283

a negativa de autoria da Recorrente, revela, por si só, a necessidade de instrução 

processual.

No caso em tela, é preciso realçar que a condenação da Recorrente teve 

fundamento apenas numa agenda encontrada em veículo automotor apreendido 

por suspeita de cometimento de crime eleitoral de captação ilícita de sufrágio nas 

eleições do ano de 2006, na posse de terceira pessoa estranha à Recorrente, o Sr. 

Sidnei Junior Pasqualino.

Tudo isso ocorreu em sede do Inquérito Policial Federal n. 225/2006 - SR/DPF/SE e 

também num processo eleitoral movido em face de André Luiz, nos quais a recorrente 

nunca fi gurou como parte nem também trata de questão vinculada ao presente feito. 

Dele não participou, nem na condição de declarante e tampouco de investigada, 

como se não bastasse isso, não ocorreu instrução processual no feito em comento, 

embora expressamente requerido pela Recorrente, na contestação, a produção de 

prova testemunhal e o incidente de falsidade.

Seria necessário ouvir a pessoa com a qual fora apreendida a famigerada agenda 

de candidato constando um suposto número de telefone da Recorrente, bem como as 

outras nuances direcionadas a atestar a veracidade das declarações formuladas pelo 

Sr. Juarez Batista.

Com efeito, não restam dúvidas que a supressão de etapas deste processo 

ocasionou graves prejuízos à Recorrente, pois a versão originária declarada pelo ex-

prefeito Juarez Batista dos Santos, bem como um ofício entregue, na oportunidade, 

pelo próprio declarante, a portas fechadas, ao então secretário estadual de segurança 

pública, para o qual se alegou a realização de pretensos pagamentos de contas desta 

Recorrente, tornou-se a versão verdadeira, sem que tivesse, sequer uma vez, o direito 

de se pronunciar em audiência, seja administrativa ou judicial.

É dizer, julgou-se com base numa informação de uma “agenda”, coligida do 

Inquérito Policial n. 225/2006 (Polícia Federal), pertencente ao terceiro estranho ao 

processo Sidnei Junior Pasqualino, sem que a Recorrente tivesse a oportunidade de 

se manifestar, pois não era parte no inquérito policial mencionado, tampouco o Juízo 

de 1º grau intimou-a a se manifestar sobre essa “prova”.

(...)

A nulidade do julgamento a quo ganha ainda mais reforço quando o julgamento 

antecipado ocorreu sem a prévia intimação das partes para manifestar interesse.

Como não poderia deixar de ser, esta atitude constitui nítida violação ao direito 

de defesa da Recorrente, até porque impediu que o mesmo se insurgisse contra 

tal julgamento antecipado, interpondo o competente agravo de instrumento. Tal 

fato eivou de nulidade o julgado, como se pode verifi car da recente jurisprudência 

do STJ, verbis:

(...)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

284

E mais, a cautela na hipótese dos autos deve ser ainda mais rigorosa por se 

tratar de interesses indisponíveis, como bem dito pela, à época, Desembargadora 

Federal Assusete Magalhães “a despeito de serem de natureza cível, têm 

interfaces com o direito penal. A própria Lei n. 8.429/1992, no § 1º de seu art. 

17, ao vedar a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade, já 

revela a indisponibilidade dos direitos e interesses que visa tutelar” (Agravo 

de Instrumento 2008.01.00.008950-4/BA, Desembargadora Federal Assusete 

Magalhães).

Assim, pelas razões acima expostas, resta demonstrada a nítida afronta aos 

artigos 330, inciso I, e 333, II do CPC, cabendo assim o reconhecimento de nulidade 

do feito por razões de cerceamento do direito de defesa, com à respectiva remessa 

à origem para regular instrução processual com a oitiva das testemunhas a serem 

oportunamente arroladas.

IV - Violação ao artigo 535. Inciso II, do Código de Processo Civil.

No que se refere a esse tópico, importante frisar que o acórdão vergastado se 

limitou apenas a dizer de forma bastante genérica que a sentença judicial de piso 

estaria correta, sem exercer, todavia, a análise dos fatos devolvidos à apreciação.

O caso em debate versa sobre a apuração do cometimento de ato de improbidade 

administrativa pela Recorrente por ocasião da utilização do telefone (79) 9971-6308, 

com contas pagas pela Prefeitura Municipal de Pirambu, sem que tivesse qualquer 

vinculo com o ente público.

Em sede de recurso apelatório, a Recorrente destacou vários trechos da sentença 

judicial de piso que, a despeito de terem sido objeto expresso de ataque, não foram 

alvos de debates pela Corte a quo, os quais eram fundamentais ao provimento do 

recurso intentado, relacionados, principalmente, à ausência de provas e inexistência 

de instrução do processo.

Tudo isso, diante da defi ciência de instrução probatória decorrente do repentino 

e inesperado julgamento antecipado da lide, e principalmente das parcas provas 

existentes nos autos direcionadas a comprovar a tese autoral de utilização da linha 

telefônica pela Recorrente, demandava resposta a várias questões controversas pela 

Corte a quo.

Basta dizer que, de todo o acórdão vergastado, consta apenas um parágrafo de 

fundamentação da condenação da Recorrente, a saber:

[...]

Pertinente à demandada Alice Maria Dantas Ferreira, idem forma, o gozo 

do número 9971-6308 é insofismável, em especial pela identificação do 

referido aparelho na agenda profi ssional do co-réu André Moura na época 

da campanha do mesmo ao cargo de Deputado Estadual. Ademais, o próprio 

ex-prefeito de Pirambu e ora demandado Juarez Batista dos Santos afi rmou 

categoricamente em sede de Inquérito Civil Público que forneceu a mencionada 

linha telefônica à recorrente.
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[...]

Nenhum dos argumentos lançados no bojo do recurso apelatório foi apreciado e o 

Tribunal a quo, nitidamente, resolveu manter a sentença judicial de piso sem qualquer 

lastro probatório concreto, dando ensejo ao manejo de embargos declaratórios.

Nos aclaratórios, a Recorrente trouxe várias questões que demandavam exame da 

Corte de origem para fi ns de elucidação do caso, tais como:

1) O fato de a petição inicial do MP não mencionar nada sobre essa agenda;

2) A ausência, durante o processo, de intimação judicial para se manifestar sobre 

essa agenda;

3) O fato de ter sido obtida em Inquérito Policial (IPL n. 225/2006) sem a 

participação da Recorrente, no qual nunca foi intimada, seja como declarante, 

testemunha ou indiciada;

4) A agenda não pertencia à Recorrente, mas um terceiro estranho ao processo 

denominado de Sidnei Junior Pasqualino, o qual jamais foi ouvido no feito em 

comento;

5) A ausência de escutas telefônicas da Recorrente;

6) O fato de a Recorrente nunca ter se manifestado no Inquérito Civil n. 001/2007, 

nem fora intimada a prestar esclarecimentos ao MP;

Não obstante isso, o Tribunal a quo negou provimento aos embargos declaratórios 

sob a justifi cativa de que toda a matéria já havia sido sufi cientemente decidida.

(...)

V - Violação ao artigo 12, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992. Gravidade das 

sanções aplicadas. Redimensionamento.

(...)

O Tribunal de origem manteve na íntegra a condenação dada pelo Juízo de piso, 

deixando de lado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, havendo 

excesso que merece ser equacionado por esta Excelsa Corte Superior de Justiça 

através de um redimensionamento das penas aplicadas.

(...)

Partindo desse pressuposto, é de se destacar que os fatos considerados pelo 

MM. Julgador de piso e Tribunal de origem para condenar a Recorrente às sanções 

acima delineadas não representam gravidade tão grande a ponto de sacrificar 

direitos políticos, reputado fundamental, pelo prazo de 8 (oito) anos.

Merece modifi cação o acórdão de origem a fi m de que seja eliminada a sanção 

de suspensão de direitos políticos, por ser excessiva e despropositada para o caso (fl s. 

3.831/3.836e).
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Ao fi nal, requer:

...i) o conhecimento das presentes razões, por preencher os requisitos legais e 

ser tempestivo, e o seu provimento, para, ii) reconhecer a violação ao artigos 330, 

inciso I, e 333, II do CPC, por cerceamento do direito de defesa, determinando-se, 

ato contínuo, o retorno dos autos para fi ns de produção de provas; iii) reconhecer 

a violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar 

o retorno dos autos ao Tribunal de origem visando o julgamento das questões 

objetos de omissão; iv) ou ainda, caso ultrapassados, o redimensionamento das 

sanções aplicadas para efeito de afastar a suspensão de direitos políticos (fl. 

3.838e).

O Ministério Público do Estado de Sergipe apresentou contrarrazões aos três 

Recursos Especiais, sustentando que:

Esmiuçados os pontos de inconformismo arguidos no périplo recursal, vê-

se que as matérias individualizadas nos tópicos ‘a’ e ‘b’, supra mencionados 

reverberam as alegações produzidas pela Defesa igualmente no recurso de 

apelação, tendo sido deslindadas por esta 14ª Procuradoria de Justiça em Parecer 

da lavra do ilustre Promotor de Justiça Dr. Fábio Viegas Mendonça de Araújo, 

encartado em fl s. 3.161/3.171.

(...)

Esta Corte - em sintonia com o entendimento do Ministério Público, enfrentou 

os temas propostos, individualizadamente, registrando, inclusive, em Acórdão, 

especificamente, no Voto-Vista de fls. 3.199/3.202, fundamentos por demais 

contundentes à guiza de demonstração da aplicação da lei de improbidade aos 

agentes políticos.

Portanto, corroborando o que já havia sido explicitado em peça de Opinamento 

especifi cada, esta 14ª Procuradoria de Justiça remete-se à fundamentação especial 

do Acórdão, constante do voto-vista, da lavra do eminente Desembargador José 

dos Anjos, para, aderindo ao quanto ali constante, aliado aos demais argumentos 

já formulados (quedando-se, entretanto, de reproduzi-los aqui, por razões de 

economicidade e celeridade processuais), pugnar pela rejeição das questões 

prévias aludidas pela Defesa do Sentenciado/Recorrente.

(...)

Quanto ao mérito, divisa-se, à primeira vista, que a Defesa busca tangenciar 

o obstáculo consistente da Súmula 7, do STJ, ao argumento de que estaria em 

busca, apenas, de uma compreensão justa dos fatos, sem reanálise de prova.

Sucede, porém, que não é o que se evidencia na peroração recursal. Com 

efeito, a matéria arguida é inacessível ao STJ. Não pode ser conhecida, porque 

demanda claramente reexame de prova, o que encontra impedimento no 

mencionado édito sumular.
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Ainda que assim não fosse, ad argumentandum tantum, deixa de se vislumbrar 

pertinência na sublevação recursal.

Com efeito, a Corte Estadual, ao julgar as apelações interpostas não só pelo ora 

Recorrente Juarez Batista, como também, paralelamente, pelos demais artífi ces 

da múltipla improbidade, embasou-se em vasta e robusta prova documental 

e testemunhal, que, ao fim e ao cabo do processo de origem, à míngua de 

verossimilhante tergiversação, autorizou a emissão do Decreto civil condenatório.

(...)

Note-se que, para se abstrair, analisar e valorar a conduta atribuída e 

comprovadamente desempenhada pelo corréu Juarez, ora Recorrente, não se 

pode preterir a anotação das condutas desempenhadas pelos demais Increpados, 

eis que se afi guram ações intricadas, dependentes umas das outras, pois que, pelo 

que se apurou (aliás, a partir de denúncia formulada pelo próprio Juarez Batista) 

é que este, na qualidade de Prefeito, assentiu, facilitou, autorizou, alimentou 

e concordou com a utilização de serviços de telefonia celular, sem o devido 

respaldo legal e à custa do erário (dano, prejuízo), por aqueles que não detinham 

qualquer vínculo com a administração municipal.

E assim o fi zeram em perfeita sintonia de vontades, agindo com consciência 

inequívoca da ilegalidade e dolo manifesto, não a simples culpa, ou a leve culpa, 

conforme aduz o Recorrente.

Logo, inquestionável a procedência da imputação dirigida ao mencionado 

Réu, ora Insurgente, não vicejando qualquer motivo para se impor reparo à 

Decisão plural objurgada, até porque - adite-se fi nalmente - nenhum argumento 

novo fora trazido à tona de molde a justifi car o pronunciamento das Instâncias 

estaduais (fl s. 3.869/3.884e - contrarrazões ao Recurso Especial de Juarez Batista 

dos Santos).

Quanto à alegação de suposta ofensa ao art. 535, II, do CPC (tema do item V 

acima discriminado), é irregularidade que não se evidencia. Como já acentuado, 

a fundamentação do Acórdão é sucinta, necessária e sufi ciente, tendo esgotado 

toda a matéria objeto de controvérsia, sendo despiciendo que calasse fundo cada 

uma das linhas traçadas pela Defesa do Réu, bastando, como se fez, exprimir as 

razões pelas quais a Sentença do Juízo a quo merecia, como merece, confi rmação 

da Corte Sergipana.

(...)

De mais a mais, sendo o objetivo da alegação produzida sob tal prisma diz 

respeito à prova efetiva da utilização de ramais telefônicos celulares pelos Réus, 

notadamente, pelo aqui Recorrente, deve-se frisar que as controvérsias quanto à 

realidade do fato sob foco encontram-se, há muito, pacifi cadas, tendo sido objeto 

de explícita manifestação do Pariato local:

(...)
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Posto isso, não tendo sido produzido qualquer argumento novo capaz de 

autorizar a revisão do Decisum a quo, nos pontos suscitados, e não se vislumbrando 

qualquer incompatibilidade entre Sentença e Acórdão com a legislação federal de 

regência (desautorizada, portanto, a hipótese de cabimento de recurso especial 

capitulada no art. 105, III, a, da CF/1988) conclui-se que desmerece acolhimento o 

Remédio processual manejado.

Quanto ao mais, a irresignação de mérito propriamente dita, subssume-se 

em questionamento acerca da suposta exasperação da pena de suspensão de 

direitos políticos aplicada ao Sentenciado/Recorrente.

Não há, entretanto, qualquer desproporção ou irrazoabilidade na sanção 

imposta. Com efeito, ao determiná-la, o Tribunal a quo foi receptivo aos 

fundamentos do Juízo de planície, acentuando a gravidade do ilícito e às suas 

conseqüências econômicas para o Erário.

Não se pode olvidar - acrescenta-se - a intensidade do dolo, o lapso 

temporal transcorrido de uso indevido de terminal telefônico às expensas do 

Erário municipal, e, sobretudo, a natureza deletéria que tal ato assume para as 

fi nanças públicas, em detrimento de toda uma coletividade (fl s. 3.891/3.893e - 

contrarrazões ao Recurso Especial de Alice Maria Dantas Ferreira).

De mais a mais, sendo o objetivo da alegação produzida sob tal prisma diz 

respeito à prova efetiva da utilização de ramais telefônicos celulares pelos Réus, 

notadamente, pelo aqui Recorrente, deve-se frisar que as controvérsias quanto à 

realidade do fato sob foco encontram-se, há muito, pacifi cadas, tendo sido objeto 

de explícita manifestação do Pariato local:

(...)

Posto isso, não tendo sido produzido qualquer argumento novo capaz de 

autorizar a revisão do Decisum a quo, nos pontos suscitados, e não se vislumbrando 

qualquer incompatibilidade entre Sentença e Acórdão com a legislação federal de 

regência (desautorizada, portanto, a hipótese de cabimento de recurso especial 

capitulada no art. 105, III, a, da CF/1988) conclui-se que desmerece acolhimento o 

Remédio processual manejado.

Quanto ao mais, a irresignação de mérito propriamente dita, subssume-se 

em questionamento acerca da suposta exasperação da pena de suspensão de 

direitos políticos aplicada ao Sentenciado/Recorrente.

Não há, entretanto, qualquer desproporção ou irrazoabilidade na sanção 

imposta. Com efeito, ao determiná-la, o Tribunal a quo foi receptivo aos 

fundamentos do Juízo de planície, acentuando a gravidade do ilícito e às suas 

conseqüências econômicas para o Erário.

Não se pode olvidar - acrescenta-se - a intensidade do dolo, o lapso 

temporal transcorrido de uso indevido de terminal telefônico às expensas do 

Erário municipal, e, sobretudo, a natureza deletéria que tal ato assume para as 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 223-339, outubro/dezembro 2016 289

fi nanças públicas, em detrimento de toda uma coletividade (fl s. 3.907/3.908e - 

contrarrazões ao Recurso Especial de André Luiz Dantas Ferreira).

Antes de realizado o juízo de admissibilidade, pelo Tribunal de origem, o 

recorrente André Luiz Dantas Ferreira ajuizou, perante este Superior Tribunal 

de Justiça, a MC 23.511/SE, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao 

presente Recurso Especial. Em julgamento realizado em 4.12.2014, a Segunda 

Turma do STJ concedeu a liminar pleiteada, tendo o acórdão, de minha relatoria, 

recebido a seguinte ementa:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental na medida cautelar. 

Pretensão de conferir efeito suspensivo a recurso especial ainda não submetido 

ao crivo do juízo de admissibilidade, pelo Tribunal a quo. Súmulas 634 e 635/

STF. Circunstância excepcional. Mitigação da regra. Plausibilidade das alegações. 

Perigo de dano de difícil reparação. Ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa. Uso indevido de telefones celulares. Plausibilidade de ofensa 

ao art. 535, II, do CPC. Omissões aparentemente não sanadas, pelo Tribunal de 

origem. Agravo regimental provido. Liminar concedida.

I. Medida Cautelar ajuizada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo 

a Recurso Especial que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade, 

pelo Tribunal a quo. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de 

origem negou provimento à Apelação, interposta de sentença que, julgando 

antecipadamente a lide, condenou o agravante, ex-Prefeito, pela prática de ato de 

improbidade administrativa, consistente no uso, após o término do seu mandato, 

de telefones celulares pagos pela Prefeitura Municipal.

II. Em regra, enquanto não realizado o primeiro juízo de admissibilidade, 

compete ao Tribunal a quo apreciar o pedido de Medida Cautelar, visando a 

atribuição de efeito suspensivo a Recurso Especial, nos termos das Súmulas 634/

STF e 635/STF.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “nas hipóteses 

em que comprovado o risco de dano iminente gerado pela não suspensão da 

decisão recorrida e demonstrada a possibilidade de êxito do recurso interposto, 

aferível de plano, é possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas 

634 e 635 do STF, para o fi m de atribuir efeito suspensivo a recurso especial 

pendente de juízo de admissibilidade no Tribunal de origem” (STJ, AgRg na MC 

19.186/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 21.5.2012). Em igual 

sentido: STJ, AgRg na MC 18.492/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe de 24.2.2012; STJ, MC 17.110/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe de 20.9.2010.

IV. No caso, o periculum in mora foi devidamente demonstrado, pois o 

acórdão impugnado embasa o indeferimento, pela Justiça Eleitoral, do registro 
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da candidatura do ora agravante ao cargo de Deputado Federal, nas eleições 

de 2014, pleito no qual obteve votação necessária à sua reeleição. Ademais, 

os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do Tribunal Superior 

Eleitoral que negou provimento ao Recurso Ordinário, manifestado da decisão 

que indeferira o registro de sua candidatura, foi incluído na pauta de julgamento 

do dia 9.12.2014.

V. Quanto ao fumus boni iuris, há, em princípio, em sede de cognição sumária 

– o que deverá ser confi rmado, em sendo o caso, no julgamento do Recurso 

Especial –, plausibilidade jurídica na alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC, 

pois, tudo indica, não teriam sido sanadas omissões apontadas nos Embargos de 

Declaração, notadamente quanto à manutenção da condenação do agravante 

pelo uso de telefone celular que, segundo a inicial, teria sido irregularmente 

usado por sua irmã, contra quem a ação fora julgada improcedente.

VI. Agravo Regimental provido. Liminar concedida (DJe de 3.2.2015).

Posteriormente, o Recurso Especial foi admitido, pelo Tribunal de origem 

(fl s. 3.926/3.931e).

O Ministério Público Federal, pelo Subprocurador-Geral da República 

Moacir Guimarães Filho, opina “pelo não conhecimento e improvimento do 

recurso especial” (fl . 3.949e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): De início, verifi co que o 

recorrente Juarez Batista dos Santos, nas razões de seu Recurso Especial, aduz 

a incompetência do Juízo de 1º Grau para processar e julgar o feito, por terem 

sido praticados os atos tidos por ímprobos quando se encontrava no exercício do 

cargo de Prefeito Municipal, não estando sujeito às sanções previstas na Lei n. 

8.429/1992.

Já o recorrente André Luiz Dantas Ferreira alega que, por atualmente ocupar 

o cargo de Deputado Federal, a competência para o processo e o julgamento do 

presente feito seria do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, no que se refere à sujeição dos agentes políticos às disposições 

da Lei n. 8.429/1992, é fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que, “excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados 

pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime 
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especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que 

imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer 

das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º. Seria incompatível 

com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que 

impusesse imunidade dessa natureza” (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori 

Albino Zavascki, Corte Especial, DJe de 28.9.2011). Nesse sentido:

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 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 1º 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 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 n. 8.429/1992. Precedentes.

4. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Lei n. 

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 n. 8.429/1992, pois atenta 

contra os princípios da administração pública, em especial a impessoalidade, a 

moralidade e a legalidade. Precedentes.
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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 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 (STJ, REsp 1.414.757/RN, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 16.10.2015).

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. 

Improbidade administrativa. Contrariedade a dispositivo constitucional. 

Competência do STF. Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Agente 

político. Prefeito. Submissão às normas da Lei n. 8.429/1992. Precedentes do STJ. 

Art. 10 da Lei n. 8.429/1992. Elemento subjetivo. Confi guração 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 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 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 n. 201/1967.

4. A revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido de que houve 

malversação dos recursos públicos, caracterizando a lesão ao Erário, demanda o 

reexame de matéria de fato, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo 

em vista o disposto na Súmula 7/STJ.

5. 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 7/STJ.

6. Os recorrentes não cumpriram os requisitos recursais que comprovassem 

o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do 

art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os 
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acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível 

a exposição das similitudes fáticas entre os julgados.

7. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1.513.451/CE, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26.6.2015).

Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso especial Improbidade 

administrativa. Lei de Improbidade Administrativa. Aplicação aos agentes políticos 

municipais. Possibilidade. Agravo regimental não provido.

1. Conforme decidido pela Corte Especial, no julgamento da Rcl 2.790/SC, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.3.2010, a Lei n. 8.429/1992 é aplicável aos agentes 

políticos municipais, tais como prefeitos, ex-prefeitos e vereadores.

2. Agravo não provido (STJ, AgRg no AREsp 116.979/SP, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 19.4.2013).

Também é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que “não existe foro privilegiado por prerrogativa de função 

para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade 

administrativa” (STJ, AgRg na AIA 32/AM, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, DJe de 13.5.2016). Nesse sentido:

Improbidade administrativa. Possibilidade de o Ministério Público Estadual 

atuar diretamente nos Tribunais Superiores. Precedentes (RE 593.727; EREsp 

1.327.573). Foro por prerrogativa de função. Conselheiro de Tribunal de Contas 

de Estado ou do Distrito Federal. Inexistência. Restrito às ações penais. Fatos 

mais graves. Independência das instâncias. Perda do cargo. Sanção político-

administrativa. Inexistência de competência originária implícita (ADi 2.797; Pet 

3.067; RE 377.114 AgR). Recurso não provido.

1. Tanto a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto a 

desta Corte Especial já estão fi rmes no sentido da possibilidade de os ministérios 

públicos estaduais atuarem nos tribunais superiores.

2. As regras constitucionais de competência dos tribunais superiores têm natureza 

excepcional. Portanto, a interpretação deve ser restritiva. O foro por prerrogativa 

de função se limita às ações penais. Não há previsão de foro por prerrogativa de 

função para as ações de improbidade administrativa. Pelo contrário, extrai-se do art. 

37, § 4º, da Constituição Federal que a perda da função pública é sanção político-

administrativa, que independe de ação penal. Se é verdade que existe um voto em 

sentido contrário do Min. Teori Zavascki na Pet. n. 3.240 - com pedido de vista do 

Min. Roberto Barroso (Informativo n. 768/STF) -, não é menos exato afi rmar que a 

jurisprudência do guardião da Constituição já está consolidada (ADI 2.797; Pet 3.067; 

RE 377.114 AgR).
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3. Como é sabido, uma das características do direito penal é a fragmentariedade, 

que decorre do princípio da subsidiariedade que o informa. Como é cediço, pois, 

as instâncias são relativamente independentes entre si. “Não obstante a sentença 

absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver 

sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato” (art. 66 Código 

de Processo Penal); também nos casos previstos no artigo 67 do CPP, a ação 

civil poderá ser proposta. Dessas normas decorre a interpretação sistemática 

no sentido de que a Constituição Federal somente conferiu competência por 

prerrogativa de foro nos casos considerados mais graves, ou seja, nos casos 

tipificados como crimes. Tal interpretação sistemática corrobora a literal dos 

artigos 105, I, “a” e 37, § 4º, da Carta Magna, que impõem o julgamento dos crimes, 

originariamente, por esta Corte, quando cometidos por membros dos tribunais 

de contas dos estados, bem como a possibilidade de perda da função pública, 

sem prejuízo da ação penal cabível.

4. A ação de improbidade administrativa tem natureza cível-administrativa, 

a possibilidade da perda do cargo não a transforma em ação penal. Então, não 

está abrangida pela norma do art. 105, I, “a” da Constituição Federal. O Supremo 

Tribunal Federal, ao analisar a ADI 2.797, enfrentou questão parecida com o 

precedente do direito americano sobre controle da constitucionalidade - Marbury 

v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803) -, que envolve a possibilidade de uma 

lei ampliar a competência originária da Suprema Corte. A Lei n. 10.628/2002 

criou hipótese de competência originária não prevista expressamente na 

CF/1988 justamente na questão da improbidade administrativa. A referida lei 

foi considerada inconstitucional por criar hipótese de competência originária 

diferente das expressamente indicadas pelo constituinte. Afinal, se estivesse 

apenas declarando uma norma constitucional implícita, não seria caso de 

procedência da ADI 2.797.

5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg na Rcl 10.037/MT, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 25.11.2015).

Agravo regimental na medida cautelar preparatória de ação civil pública. 

Improbidade. Prerrogativa de foro. Inexistência. Incompetência desta Corte. 

Remessa do feito ao juízo de origem. Recurso prejudicado.

1. Tendo em vista que esta Corte pacifi cou entendimento no sentido de que não 

existe prerrogativa de foro no âmbito das ações de improbidade administrativa, 

impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Superior Tribunal de 

Justiça para apreciar a presente medida cautelar.

2. Destarte, anula-se, de ofício, o decisum anteriormente proferido, às fls. 

121/126, com remessa do feito à origem. Prejudicado o agravo interno (STJ, AgRg 

na MC 20.742/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 

de 27.5.2015).
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Ante o exposto, rejeito tais preliminares.

Os três recorrentes alegam, nas razões de seus Recursos Especiais, ofensa 

aos arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973, por entenderem que o julgamento 

antecipado do feito teria cerceado o seu direito de defesa, implicando na 

nulidade do julgamento, por não produzida, em Juízo, a prova, inclusive 

testemunhal, requerida nas contestações, lastreando-se a condenação em prova 

colhida em sede de Inquérito Civil Público, sem contraditório.

Sobre o tema, não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de que, em regra, “não ocorre cerceamento de defesa por 

julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias consideram 

sufi ciente a instrução do processo. Demais disso, é insuscetível de revisão, 

nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem, que, com base nos 

elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de 

defesa com o julgamento antecipado da lide e concluiu como sufi cientes as 

provas contidas nos autos” (STJ, REsp 1.504.059/RN, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 2.2.2016). Nesse mesmo sentido:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental. Agravo em recurso 

especial. Deficiência na fundamentação recursal. Aplicação da Súmula 284 

do STF. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Reexame do conjunto fático-

probatório. Inviabilidade. Súmula 7 do STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a 

jurisprudência deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. Agravo não provido.

1. As razões recursais devem fazer a demonstração explicativa dos pontos 

nos quais os fundamentos do julgado (supostamente) atentam contra a norma 

positiva, sob pena de não conhecimento do recurso, com base na Súmula 284 

do STF, aplicada por analogia: (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando 

a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da 

controvérsia”).

2. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua 

convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento 

antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

3. Se o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de realização de outras 

provas e pela ausência de cerceamento de defesa, a (eventual) reforma do julgado 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra 

inviável no âmbito do recurso especial (STJ, Súmula 7/STJ).

4. O tribunal de origem decidiu em harmonia com a orientação predominante 

desta Corte, incidindo ao caso a Súmula n. 83 do STJ (“Não se conhece do recurso 

especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se fi rmou se fi rmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida”).
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5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 477.747/SP, Rel. Ministro 

Olindo Menezes (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), Primeira 

Turma, DJe de 4.2.2016).

Processo Civil. Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Revisão. 

Súmula n. 7/STJ. Falta de interesse processual por inviabilidade da via escolhida e 

ilegitimidade do Ministério Público. Inexistência.

1. Recurso especial proveniente de ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público do Estado do Paraná contra os ora recorrentes, na qual lhes imputa a 

prática de atos de improbidade.

2. O Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela inexistência de afronta 

aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, “pois 

as provas acostadas aos autos já eram sufi cientes para a formação da convicção 

do julgador, sendo totalmente desnecessária a prova pericial pretendida.” Assim, 

não cabe a esta Corte aferir a necessidade de perícia técnica, porquanto demanda o 

reexame do conjunto fático dos autos, o que atrai a incidência da Súmula Súmula 7/

STJ.

3. A jurisprudência é fi rme no sentido de reconhecer legitimidade ativa do 

Ministério Público para ajuizar ação por ato de improbidade administrativa, 

consoante previsão contida da Lei n. 8.429/1992. (REsp 1.153.738/SP, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26.8.2014, DJe 5.9.2014.)

Recurso especial conhecido em parte e improvido (STJ, REsp 1.435.550/PR, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11.11.2014).

Processual Civil. Administrativo. Intimação do advogado. Cerceamento de 

defesa. Súmula 7/STJ. Não confi guração de nulidade. Julgamento antecipado 

da lide. Possibilidade. Relevância da prova requisitada. Inviabilidade de análise. 

Improbidade administrativa. Ação civil pública. Utilização da máquina pública 

para promoção pessoal. Propaganda eleitoral. Dano ao erário. Súmula 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na 

análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do 

recurso especial inadequada a modifi cação do julgado, a teor do disposto na 

Súmula 7/STJ.

2. Não confi gura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do 

cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. 

Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa 

quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando 

a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo 

documental é sufi ciente para nortear e instruir seu entendimento.
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4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem 

que, com base nos elementos de convicção do autos, entendeu que não ocorrera 

cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a 

reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, 

reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram 

ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então 

prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, 

individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do 

dano ao erário.

6. A tipifi cação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, 

quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa. Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-

se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o 

então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do 

julgado quanto à confi guração da prática de ato de improbidade e o consequente 

dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, 

demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso 

especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos (STJ, REsp 1.435.628/RJ, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe de 15.8.2014).

No entanto, diante das peculiaridades do presente caso, entendo que, na 

hipótese, não se aplica tal óbice, para o fi m de reconhecer que o julgamento 

antecipado do feito implicou no cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, 

que desde a contestação, requereram a produção de prova testemunhal, cujo 

rol seria apresentado no prazo do art. 407 do CPC/1973, além de “produção 

de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, a ouvida do 

depoimento pessoal, de testemunhas, juntada de documentos, e outros que se 

fi zerem necessários à demonstração da verdade dos fatos” (fl s. 3.326e e 3.356e).

Sem passar à instrução do feito, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença, 

desde logo, julgando antecipadamente a lide, com fundamento nas faturas 

e testemunhos, colhidos no Inquérito Civil Público, sem contraditório, 

condenando os ora recorrentes pelo ato ímprobo e julgando improcedente a 

ação, quanto à corré Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, quanto ao uso do aparelho 

celular (79) 9977-1409.

Com efeito, conforme relatado, o Tribunal de origem, no acórdão objeto 

dos Recursos Especiais, deu parcial provimento à Apelação, interposta pelo 

primeiro recorrente – Juarez Batista dos Santos, Prefeito de Pirambu/SE, a partir 
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de 1º.1.2005, para excluir sua condenação ao ressarcimento quanto ao aparelho 

celular (79) 9977-1409, cujo uso a inicial imputava à corré Cláudia Patrícia 

Dantas Ferreira, em relação à qual a ação foi julgada improcedente –, e negou 

provimento às Apelações interpostas pelos dois outros réus: André Luiz Dantas 

Ferreira, Prefeito de Pirambu/SE, de 1997/2004, e Alice Maria Dantas Ferreira, 

mãe do réu André.

As Apelações foram interpostas contra sentença que, por sua vez, julgara 

procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado de Sergipe, na qual postulou a condenação dos réus pela prática 

de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no uso indevido de 

aparelhos celulares pelos réus, às custas do Município de Pirambu/SE.

Nos termos da inicial, o recorrente Juarez Batista dos Santos denunciou 

ao Ministério Público Estadual que, ao iniciar seu mandato de Prefeito do 

Município de Pirambu/SE, em 1º.1.2005, teria permitido que seu antecessor, o 

recorrente André Luiz Dantas Ferreira, continuasse a exercer, de fato, o comando 

da Administração Municipal.

Para tanto, no que importa à presente demanda, teriam sido cedidos, ao 

recorrente André Luiz Dantas Ferreira, à sua mãe (a recorrente Alice Maria 

Dantas Ferreira) e à sua irmã (Cláudia Patrícia Dantas Ferreira), telefones 

celulares, com despesas pagas pelo Município, no período de 1º.1.2005 a 

31.7.2007, sem que eles tivessem qualquer vínculo com a Administração 

Municipal.

A petição inicial, instruída com Inquérito Civil, indica que teriam sido 

cedidos, ao recorrente André, os telefones n. (79) 9982-2502, (79) 9977-2002 

e (79) 9982-2500, para a recorrente Alice, o telefone n. (79) 9971-6308, e para 

Cláudia Patrícia, o telefone n. (79) 9977-1409, cujas despesas, arcadas pelo 

Município, seriam de R$ 8.440,58, R$ 7.822,05, R$ 5.455,54, R$ 16.685,53 e 

R$ 2.433,95, respectivamente, totalizando dano ao Erário no montante de R$ 

40.837,65.

Após recebida a inicial, o recorrente Juarez deixou de apresentar 

contestação. Os demais recorrentes contestaram o feito.

No que pertine ao uso dos telefones celulares, o recorrente ANDRÉ 

alegou, em sua contestação, que: (a) “os telefones indicados por Juarez eram 

utilizados por Secretários e assessores da própria Prefeitura de Pirambu, tanto 

é que a Ação Civil Pública não se refere às pessoas indicadas no ofício delator” 

(fl . 3.313e); (b) “o telefone 9982-2502 havia sido cancelado pela Prefeitura 
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Municipal de Pirambu desde março de 2007, sendo o mencionado número 

passado a responsabilidade da Assembléia Legislativa que pagou legitimamente 

as contas do seu Deputado ocupante da 1ª Secretaria da Mesa Diretora” (fl . 

3.314e); (c) que o Secretário de Finanças do Município, Élio Martins, “possuía 

celular posto à sua disposição pela Prefeitura, sendo ele 9972-2002; que dito 

celular era utilizado pelo declarante quando era prefeito de Pirambu, mas 

quando terminou a sua administração o mesmo foi devolvido a Juarez que 

acabou repassando para Elinho; que o mesmo aconteceu com o celular 9982-

2500, sendo repassado para Cláudio Rangel pelo Prefeito Juarez” (fl . 3.315e); e 

(d) “o controle das contas de telefones apresentadas eram manipuladas a partir 

do computador do Gabinete de Juarez que alterava os nomes dos usuários a seu 

bel prazer, logo era muito fácil retirar e acrescentar nomes” (fl . 3.315e).

Ao final, postulou (a) a “produção de prova testemunhal, de modo que 

apresentará Rol de Testemunhas no prazo do art. 407, do Código de Processo 

Civil” (fl . 3.326e); e (b) “a produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial, a ouvida do depoimento pessoal, de testemunhas, 

juntadas de documentos, e outros que se fi zerem necessários à demonstração da 

verdade dos fatos” (fl . 3.326e).

A recorrente Alice Maria Dantas Ferreira, em sua contestação, reproduziu, 

em síntese, as mesmas alegações e pedidos do recorrente André, inclusive quanto 

às provas a serem produzidas (fl . 3.256e).

Após a apresentação de réplica às contestações, foi juntada aos autos 

documentação enviada pelo Superior Tribunal de Justiça, oriunda da AP 536/

BA, requisitada pelo Ministério Público Estadual, a fi m de apurar o número do 

telefone utilizado pelo recorrente André, em ligação telefônica interceptada no 

âmbito da referida Ação Penal (fl s. 3.431/3.445e).

As partes foram intimadas a se manifestarem acerca de tal documentação (fl . 

3.447e). O recorrente Juarez requereu fosse disponibilizada cópia da mídia 

anexada aos autos (fl . 3.451e). Já os recorrentes André e Alice, sob a alegação de 

que, “com este documento o Ministério Público não traz nenhum fato novo aos 

autos” (fl . 3.453e), requereram o seu desentranhamento.

No despacho de fls. 3.457/3.459e, o Juiz concedeu vista “dos DVDs 

encaminhados pelo STJ à defesa do réu Juarez Batista dos Santos, em cartório, 

vedada a reprodução de cópia”.

Na sequência, ao fundamento, constante da sentença, de que “a prova 

material e documental acostada aos autos impõe julgamento antecipado da 
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lide” (fl . 3.467e), foi ela proferida, desde logo, julgando procedente o pedido, 

em relação aos ora recorrentes. Quanto ao mérito, a sentença foi assim 

fundamentada:

Na sua peça de contestação o réu “André Moura” nega, com letras maiúsculas, 

peremptoriamente, que tenha se utilizado de telefones celulares pagos pelo Poder 

Público do Município de Pirambu, em proveito próprio ou de seus familiares e para 

tanto, diz, in verbis:

{...} Consta ainda dos autos que oitivado por um pequeno exército de 

Promotores, no dia 16 de julho de 2007, o Declarante Djalmir de Oliveira 

quando questionado a respeito do telefone utilizado por André Moura, 

informou que: “que não fala com André Moura através de telefone mas sabe 

seu o seu n. 9982-2502”. A informação foi anotada em letras garrafais: “fi ca 

consignado que o declarante consultou a sua agenda no telefone celular, 

informando o número do Sr. André Moura”. Ora, era do conhecimento do 

Ministério Público que o telefone 9982-2502 havia sido cancelado pela 

Prefeitura Municipal de Pirambu desde março de 2007, sendo o mencionado 

número passado a responsabilidade da Assembleia Legislativa que pagou 

legitimamente as contas do seu Deputado ocupante da 1ª Secretaria 

da Mesa Diretora. Vejamos o que expressa o Ofício DG n. 1.410/2007 da 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe: “Senhora Procuradora, Conforme 

solicitação feita através do Ofício n. 205/2007, da Promotoria de Justiça 

da Comarca de Japaratuba, estamos informando a Vossa Excelência que a 

linha (79) 9982.2502 pertence a este Poder Legislativo, e está à disposição do 

Gabinete do 1º Secretário, Deputado André Moura. Segue documento em 

anexo.” (grifo nosso, fl s. 448) {...}.

Uma leitura atenta do trecho acima levaria, um juiz desatento, a proferir a uma 

absolvição sumária do requerido, se fosse verdade, mais é pura mentira e mentira 

tem “pernas curtas”, pois o que se está apurando neste processo é o fato do réu ter ou 

não se utilizado, às custas do Erário do Município de Pirambu, os aparelhos telefônicos 

a ele “disponibilizado” no período de janeiro/2005 a fevereiro/2007. Entretanto, o 

réu “André Moura” confessou implicitamente que se utilizou do telefone (79) 9982-

2502, antes de março/2007, data em que as despesas do aparelho passaram a ser 

custeadas pela Assembleia Legislativa, conforme Ofício DG n. 1.410/2007, daquela 

Casa do Povo. Leia-se a sua confi ssão, in verbis:

{...} Ora, era do conhecimento do Ministério Público que o telefone 

9982-2502 havia sido cancelado pela Prefeitura Municipal de Pirambu desde 

março de 2007, sendo o mencionado número passado a responsabilidade 

da Assembleia Legislativa que pagou legitimamente as contas do seu 

Deputado ocupante da ia Secretaria da Mesa Diretora {...}.
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Ao ser ouvido pela autoridade policial, o réu “André Moura”, agora exercendo 

o seu direito de autodefesa, sempre na presença do advogado civilista Emanuel 

Cacho, deu outra versão ao fato, senão confi ra-se:

[...] o celular n. 9982-2502 foi utilizado pelo declarante durante a sua gestão 

como prefeito, mas com o término do seu mandato foi o mesmo devolvido à 

Prefeitura; que não tem conhecimento da destinação que lhe foi dada [...].

Cancelado o telefone não foi, pois no período de janeiro/2005 a fevereiro/2007, 

as contas mensais foram pagas regularmente, conforme documentos de fl s. 535 

a 1.406, num total de R$ 7.822,05 (sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinco 

centavos), não se sabendo explicar o fato deste aparelho celular (9982-2502), 

depois de 3 (três) anos, ter pousado nas mãos do réu “Andre Moura”. Desta feita, 

tendo as despesas pagas pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

Quanto aos telefones (79) 9982-2002 e (79) 9982-2500, confi ra-se o que disse o 

réu na sua peça defensiva, in verbis:

{...} o próprio Deputado André Moura, impaciente com as acusações 

sem defesa solicitou ao Secretário de Segurança Pública a oportunidade 

de ser ouvido no Inquérito Policial (fl s. 498 a 500), (inexplicavelmente) ainda 

em andamento, sob a presidência do Delegado de Policia local, afi rmando 

peremptoriamente que: [...] - “Que conhece Élio Martins e o mesmo exercia 

o cargo de Secretário de Finanças da Prefeitura de Pirambu”; “que sabe dizer 

que Élio possuía celular posto à sua disposição pela Prefeitura, sendo ele 9972-

2002;” “Que dito celular era utilizado pelo declarante quando era prefeito de 

Pirambu, mas quando terminou a sua administração o mesmo foi devolvido 

a Juarez que acabou repassando para Elinho;” “que o mesmo aconteceu com 

celular 9982-2500, sendo repassado para Cláudio Rangel pelo Prefeito Juarez” 

{...}.

Para derrubar a tese, diga-se: mentirosa, esposada na sua defesa técnica pelo réu 

“André Moura”, poderia me socorrer da farta prova documental e indiciária para dizer 

que todas as pessoas próximas ou melhor amigas íntimas do requerido, a exemplo 

de Antônio Carlos Vieira Nunes, Mario Jorge Pereira dos Santos, conhecido 

por “Mário Brother” e José Eduardo Santos Evangelista, alcunha “Eduardo de 

Japaratuba” ou “Eduardo de São José” dentre outros, ao serem ouvidas no ano de 

2007, respectivamente, afi rmaram em bom português, que o telefone utilizado pelo 

réu “André Moura” era (79) 9982-2500. Senão, vamos conferir seus depoimentos às 

fIs. 461, 332 e 82, respectivamente, in litteris:

(...)

Conclui-se, portanto, que o telefone celular 79-9982-2500 não foi entregue ao seu 

sucessor e corréu Juarez Batista, muito menos ao seu primo Cláudio Rangel, pois as 

provas testemunhal e material são fortes, fi rmes e convergentes, no sentido oposto da 

sua confi ssão.
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E para comprovar definitivamente que o réu “André Moura” mentiu 

descaradamente, pois segundo o “adágio popular, não há crime perfeito”, ao 

despachar a petição inicial o eminente juiz Paulo Marcelo Silva Lado, deferiu 

dentre outras medidas, a seguinte, in verbis:

(...)

É de conhecimento público que a Polícia Federal defl agrou a denominada 

Operação Navalha que teve como ‘escopo elucidar suposto esquema de fraudes e 

desvio de recursos públicos em licitações e contratos administrativos envolvendo 

a Construtora Gautama, do eempresário Zuleido Veras em diversos Estados da 

Federação, inclusive, no Estado de Sergipe, pois Sergipe não foge à regra.

Durante as investigações o Superior Tribunal de Justiça autorizou a quebra do 

sigilo telefônico de diversos investigados, dentre estes, encontrava-se e encontra-

se o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe Flávio Conceição de 

Oliveira Neto.

(...)

É que o telefone utilizado pelos atores acima (Flavio x André Moura) é justamente 

o de número 9982-2500, ou seja: aquele que o réu “André Moura” declarou que 

“nunca fez uso” desde que deixou o cargo de Prefeito do Município de Pirambu em 

2004.

(...)

Não preciso fundamentar mais nada quanto à responsabilidade civil por ato 

de improbidade administrativa do réu André Luiz Dantas Ferreira, pois a prova 

documental é contundente, uma vez que restou provado e comprovado que 

houve enriquecimento ilícito, tendo em vista que o mesmo auferiu vantagem 

patrimonial indevida ao usar de forma dolosa, pois tinha plena consciência do 

caráter ilícito do seu ato, BENS pertencentes ao Município de Pirambu/SE, ou seja, 

os telefones celulares 9977-1409, 9982-2502, 9977-2002 e 9982-2500, causando-lhe 

um prejuízo na ordem de R$ 24.152,10 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e 

dois reais e dez centavos).

Dessarte, a sua conduta encontra-se tipifi cada no artigo 9º, incisos XI e XII, c/c o 

artigo 3º, da Lei n. 8.429/1992.

II - Alice Maria Dantas Ferreira

A responsabilidade da ré Alice Maria Dantas Ferreira encontra-se sobejamente 

comprovada, através de prova documental irrefutável, pois sequer foi impugnada.

Relata o Inquérito Policial Federal tombado sob o número 225/2006 - SR/DPF/SE, 

que na noite do dia 29.9.2006 foi preso em fl agrante delito o nacional Sidnei Junior 

Pasqualino e com ele apreendida a signifi cativa importância de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), em dinheiro vivo. Vejamos o que disse o Ministério 

Público sobre esse fato, às fls. 2.985/2.987, in verbis: “{...} noticia o Inquérito 

Policial n. 225/2006, da Superintendência de Polícia Federal em Sergipe, que, na 
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noite de 29.9.2006 - uma sexta-feira anterior ao dia das Eleições Gerais de 1º de 

outubro daquele ano -, foi apreendido pela Polícia Federal o veículo VW Santana, 

placa terminação 5969, cor branca, conduzido por Sidnei Junior Pasqualino, 

encontrando-se, em seu porta-malas, material de campanha do então candidato 

a deputado Estadual André Moura, bem como R$ 150.000,00, (cento e cinquenta 

mil reais) em espécie. A apreensão do veículo se deu nas imediações do Colégio 

Graccho Cardoso, Av. Zaqueu Brandão, na capital, local onde acontecia um evento 

de caráter eleitoral, em favor do candidato André Moura, contando, inclusive, 

com a presença de sua genitora, então Deputada Estadual, a ora Requerida Lila 

Moura. De se anotar que Sidnei Pasqualino, condutor do automóvel apreendido e 

preso em fl agrante na operação da Polícia Federal, estava a serviço de Ariosvaldo 

Menezes Leite, Secretório de Estado de Assuntos Metropolitanos, conhecido 

assessor de André Moura, a quem sucedeu na titularidade da referida Secretaria. 

Ademais disso, dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) objeto da 

apreensão pela autoridade policial, R$ 102.000,00 (cento e dois mil) referiam-se a 

recursos de campanha do então candidato André Moura e R$ 44.000,00 (quarenta 

e quatro mil reais) pertenciam à Requerida Lila Moura, como reconheceram, 

de forma expressa, nos requerimentos de restituição de coisa apreendida às 

fl s. 1.647-1.652 e 1.724-1.727, destes autos, respectivamente. Pois bem. Entre 

o material apreendido na diligência realizada pela Polícia Federal, por solicifação 

do Ministério Público Eleitoral, estava um documento, em várias laudas impressas, 

intitulado “Agenda do Candidato André Moura”, no qual estavam lançados não 

apenas as datas, horários e locais das compromissos de sua campanha, mas também 

os nomes e números dos celulares dos responsáveis pela organização de cada um dos 

eventos. Acerca da mencionada agenda, informou Ariosvaldo Menezes Leite, o Ari 

na curso do inquérito, que “{..} a agenda do candidato André Moura em duas laudas 

de 26.9 a 1º.10 se trata dos compromissos de campanha que posteriormente eram 

alimentados também na internet, salvo algumas exceções de interesse exclusivo 

do pessoal de campanha” (fls. 1.600, destes autos). Revolvendo as páginas da 

sobredita agenda, nota-se que, em relação ao dia 12.9.2006 (terça-feira), constava 

da programação uma reunião na associação de Cabos e Soldados, para as 19h, 

fi gurando, entre os responsáveis pelo evento, a Deputada Lila Moura, que poderia ser 

contactada pelo telefone celular de n. 9971-6308, ou seja, o mesmo que apontado 

na inicial como aquele de que se servia a Requerida para o atendimento de 

seus interesse particulares, à custa dos cofres municipais de Pirambu (fl s. 1.828). 

A mesma anotação se repete em cópias do mesmo documento encartadas às 

fl s. 1.832, 1.838 e 1.852, dos presentes autos. Destarte, o documento sub oculi 

- apreendido pela Polícia Federal quase um ano antes do início das apurações 

que serviram de base à propositura desta demanda - comprova, de forma cabal, 

que, no período indicado na vestibular, a Requerida Lila Moura realmente estava 

utilizando o celular n. (79) 9971-6308, à custa do Erário de Pirambu. Não é só A 

mesma “Agenda do Candidato André Moura” corrobora as informações veiculadas 

na relação ofertada pelo Prefeito Juarez Batista, no Ofi cio n. 459, de 10.7.2007, 

dirigido ao Delegado de Pirambu (fls. 403/404). Para tanto, basta cotejar os 
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números de celulares ali declinados com aqueles constantes na “Agenda do 

Candidato André Moura”:

(...)

Para se aquilatar a autenticidade do documento em destaque (“Agenda do 

Candidato André Moura”), é de se ver que o número de celular ali mencionado 

como pertencente a “Ari” (Ariosvaldo Menezes Leite), (79) 8816-6144 (fls. 290), 

é exatamente o mesmo informado pelo Setor de Patrimônio da Casa Civil 

do estado de Sergipe, na Comunicação Interna n. 45, de 27.8.2007, como a 

linha de celular disponibilizada ao mesmo Ariosvaldo Menezes Leite, enquanto 

Secretário da SECMETRO (Secretaria de Estado de Assuntos Metropolitanos), de 

agosto/2005 a dezembro/2006 (doc. fl s. 221). Oportuno acrescentar que a maioria 

dos usuários dos celulares indicados na relação apresentada pelo Réu Juarez 

Batista reconheceu o uso dessas linhas telefônicas, bem como o seu custeio 

pela Prefeitura de Pirambu, no bojo do Inquérito Civil n. 01/2007, a exemplo de 

Alfredo dos Santos Filho (Alfredinho) - (79) 9977-1374 (fl s. 175); Alvaro de Souza 

Miranda - (79) 9949-0117 (fl s. 492); Anselmo Ferreira dos Anjos (“Celminho”) - (79) 

9977-1362 (fl s. 88); Claudemir Conceição Nunes (“Mimi”) - (79) 9987-0696 (fl s. 340); 

Edvaldo Santos Teles - (79) 9979-2075 (fl s. 498), Guilherme Julius Zacarias de Melo - 

(79) 9982-0202 (fl s. 198); Irleide da Trindade Pereira - (79) 9981-2509 (fl s. 365); José 

Eduardo Santos Evangelista - (79) 9971-9711 (fi s. 82), Mario Jorge Pereira dos Santos 

- (79) 9982-2020 (“Mario Brother”) (fl s. 331) e Silvanete Dias Cruz (“Fia”) - (79) 9977-

1362 (fl s. 257). Eis mais uma prova da fi dedignidade das informaçôes veiculadas 

na lista de celulares fornecida pelo Prefeito Juarez Batista, que foram entregues 

a André Moura e seu séquito, durante a gestão “A Certeza da Continuidade” às 

expensas do Erário Municipal de Pirambu (!) {...}’.

O que me causa estranheza é o fato da defesa técnica do ré não ter se referido, 

em nenhum momento na dissertação do mérito de sua peça contestatória (fls. 

2.805 a 2.816), sobre o uso do aparelho telefônico de número (79) 9971-6308. 

Também é estranho não ter impugnado a Agenda do Candidato Andre Moura 

de fls. 1.828, apreendido pela Polícia Federal quando da prisão em flagrante 

delito do indiciado Sidnei Junior Pasqualino, onde consta expressamente que a 

então deputada estadual “Lila Moura” possui os telefones (79) 9971-6308 e 3216-

6699, isso em 29.9.2006 (fl s. 1.1826). E, mais estranho ainda, é o fato de não ter 

impugnado os pagamentos mensais das faturas do referido aparelho celular pela 

Prefeitura de Pirambu, no período de 26.6.2005 a 31.7.2007 no valor astronômico 

de R$ 16.685,53 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e cinco mil e cinquenta e três 

centavos).

(...)

No mais, dizer por dizer que “Não há também nexo causal entre o exercício 

funcional e a suposta aquisição de vantagem indevida, uma vez que não possuía 

quaisquer vínculos com a Prefeitura de Pirambu”, não deve prosperar, pois 

como se verá adiante o artigo 3º, da Lei do Colarinho Branco, alonga a sua mão 

para atingir justamente aqueles que se locupletaram ilicitamente dos cofres 
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públicos, pois “as disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele 

que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do 

ato de improbidade ou dele se benefi cie sob qualquer forma direta ou indireta” 

e, neste caso, restou provado, através de prova documental irrefutável que a ré 

“Lila Moura”, enriqueceu ilicitamente, uma vez que a mesma auferiu vantagem 

patrimonial indevida ao usar de forma dolosa, pois tinha plena consciencia do 

caráter ilícito do seu ato, bem pertencente ao Município de Pirambu/SE, ou seja, o 

telefone celular 9971-6308, causando-lhe um prejuízo na ordem de R$ 16.685,53 

(dezesseis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Destarte, a sua conduta encontra-se tipifi cada no artigo 9º, incisos XI e XII, c/c o 

artigo 3º, da Lei n. 8.429/1992, razão pela qual tenho como comprovados os fatos 

imputados à ré Alice Maria Dantas Ferreira na peça inicial.

(...)

IV - Juarez Batista dos Santos.

Em que pese ter constituído advogado nos autos, o réu Juarez Batista dos Santos 

não contestou o pedido, conforme certidão de fls. 2.938. Também nem poderia 

fazê-lo quanto ao mérito da questão, pois foi “ele” quem denunciou os fatos à 

autoridade policial e ao Ministério Público. Deste modo, reconheceu implicitamente 

a procedência dos pedidos formulados na inicial.

No mais, a sua conduta encontra-se amolda na Lei de Improbidade Administrativa, 

pois na condição de Gestor Público do Município de Pirambu, concorreu de forma 

dolosa para tipifi cação do ato de improbidade administrativa, objeto desta ação em 

relação aos corréus, pois tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, uma 

vez que entregou para uso pessoal bens do Município de Pirambu para os requeridos 

“André Moura” e “Lila Moura” e, como se não bastasse, foi mais além, autorizou o 

pagamento das faturas dos telefones celulares 9982-2502, 9977-2002, 9982-2500, 

9971-6308 e 9977-1499, todos, usados pelo seu antecessor “André Moura” e sua 

genitora “Lila Moura”, causando um prejuízo aos cofres do pobre Município de 

Pirambu na ordem de R$ 40.837,65 (quarenta mil oitocentos e trinta e sete reais 

e sessenta e cinco centavos) entre os meses de janeiro/2005 a fevereiro/2007. 

Portanto, a sua condenação se impõe, nos termos e na forma da lei.

O acervo probatório aponta de forma clara, cristalina e indiscutível que os atos 

de improbidade administrativa praticados de forma livre e consciente pelos ex-

gestores públicos do Município de Pirambu/SE “Juarez Batista” e “André Moura”, 

bem pela corré “Lila Moura”, violaram diversos princípios esculpidos, a duras penas 

pelo sofrido Povo brasileiro, no artigo 37, caput, da Constituição Federal, dentre 

eles, notadamente, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade 

administrativa.

(...)

Por estar diante de “prova segura, incontroversa, plena, cumpridamente 

demonstrada e escoimada de qualquer dúvida” julgo procecentes os pedidos, em 

parte, para declarar que os réus André Luiz Dantas Ferreira e Alice Maria Dantas 
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Ferreira praticaram dolosamente atos de improbidade administrativa ao violarem 

a regra antevista no artigo 9º, incisos XI e XII, c/c o artigo 3º, da Lei da Colarinho 

Branco, nos termos da fundamentação supra, pois tinham plena consciência do 

caráter ilícito dos seus atos, uma vez que deram um prejuízo de R$ 40.837,65 

(quarenta mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), aos 

cofres do Município de Pirambu/SE. Declaro, ainda, que o réu Juarez Batista dos 

Santos praticou dolosamente ato de improbidade administrativa ao violar de forma 

livre e consciente a regra prevista no artigo 10, incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992, pois 

concorreu para que o erário do Município Pirambu/SE amargasse um prejuízo 

de R$ 40.837,65 (quarenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco 

centavos), conforme fundamentado acima.

(...)

Com arrimo no princípio constitucional da proporcionalidade e com 

fundamento no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, condeno aos réus André 

Luiz Dantas Ferreira e Alice Maria Dantas Ferreira a ressarcirem aos cofres do 

Município de Pirambu/SE, as importâncias de R$ 24.152,10 (vinte e quatro mil cento 

e cinquenta e dois reais e dez centavos) e R$ 16.685,53 (dezesseis mil seiscentos e 

oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), respectivamente, devidamente 

corrigida, nos termos da lei. Suspendo-lhes os direitos políticos, pelo prazo de 8 

(oito) anos. Aplico-lhes multa civil nos valores de R$ 24.152,10 (vinte e quatro mil 

cento e cinquenta e dois reais e dez centavos) e R$ 16.685,53 (dezesseis mil seiscentos 

e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), respectivamente. Proíbo-os 

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 10 (dez) anos.

Adotando a mesma fundamentação jurídica, amparo-me no artigo 12, II, da Lei 

n. 8.429/1992, para condenar o réu Juarez Batista dos Santos a ressarcir ao erário 

do Município de Pirambu/SE, a importância de R$ 40.837,65 (quarenta mil oitocentos 

e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), devidamente corrigida, na forma da 

lei. Suspendo-lhe os direitos políticos, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Aplico-lhe multa 

civil no valor de R$ 40.837,65 (quarenta mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e 

cinco centavos). Proíbo-o de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fi scais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos. Deixo de 

declarar a perda do cargo por perda do objeto.

Interpostas Apelações, foi parcialmente provida a do recorrente Juarez e 

improvidas as demais, pelo Tribunal de origem, em acórdão assim fundamentado:

Do julgamento antecipado da lide

Sob a perspectiva de que o magistrado singular não poderia julgar 

antecipadamente a lide, explicitam os apelantes verdadeira nulidade do decisório 

singular, ofensivo, então, aos postulados da ampla defesa e contraditório.
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Mas uma vez, todavia, não vejo razões para acatar o pleito.

Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de telefones 

celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado à prova documental 

já juntada (como faturas de conta e depoimentos em sede de Inquérito Civil 

Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de terceiros a quem os réus impõe 

responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos no acervo 

documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa - uma vez 

que, constatada falta de elo entre as ligações telefônicas e os demandados, será caso 

de absolvição da acusação imposta.

Da nulidade das provas coligadas

Narra o apelante André Luiz Dantas Ferreira que a base probatória que culminou 

na sentença guerreada advém de processo criminal (denominado Operação Navalha) 

em que não faz parte, tampouco se defendeu, o que levaria à sua imprestabilidade.

O argumento, conquanto sedutor, não tem abrigo na melhor doutrina e 

jurisprudência sobre a matéria, vez que, se de um lado a condenação tem como 

lastro Inquérito Civil Público feito pelo Ministério Público do Estado, de outro o 

veredicto não se sustenta unicamente em prova penal, não sendo certo perder sua 

força diante da argumentação recursal.

(...)

Do mérito: condutas e penas

As condutas apuradas nesta ação de improbidade dizem respeito ao uso de 

linhas telefônicas móveis com contas altíssimas custeadas pelo Município de 

Pirambu, como muito bem expôs o magistrado de primeiro grau na sentença, que 

faço questão de transcrever o trecho:

(...)

De início, acerca da necessidade de dolo para a confi guração do ato ímprobo, 

mister anotar que todo o debate sobre a necessidade do desiderato genérico 

ou especifi co nas atividades irregulares perde consistência na presente causa, 

posto que, ao contrário daquelas em que se perquire enriquecimento próprio 

ou ferimento a princípios, esta demanda cinge-se à análise do prejuízo ao erário, 

item para o qual o art. 10 da Lei n. 8.429/1992 e a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça dispensam a existência de dolo, em qualquer modalidade.

(...)

As condutas dos recorrentes André Luiz Dantas Ferreira, Juarez Batista dos Santos e 

Alice Maria Dantas Moura estão comprovadamente ligadas aos atos de improbidade 

descritas na exordial, conforme bem lançado na sentença singular.

Com efeito, dúvidas não pairam que os números 9982-2502, 9982-2500 e 

9982-2002 foram utilizados pelo recorrente André Moura desde os tempos em 
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que exercia o cargo de Prefeito Municipal de Pirambu, tanto que, quanto ao 

primeiro, ainda é o mesmo número utilizado e pago pela Câmara Federal no 

exercício atual da legislatura e, quanto aos outros, é farta a prova testemunhal de 

seus usos (vide fl s. 461, 332 e 82).

Pertinente à demandada Alice Maria Dantas Ferreira, de idem forma, o gozo 

do número 9971-6308 é insofi smável, em especial pela identifi cação do referido 

aparelho na agenda profi ssional do co-réu André Moura na época da campanha 

do mesmo ao cargo de Deputado Estadual. Ademais, o próprio ex-prefeito de 

Pirambu e ora demandado Juarez Batista dos Santos afi rmou categoricamente 

em sede de Inquérito Civil Público que forneceu a mencionada linha telefônica à 

recorrente.

Por fi m, no que pertine à conduta de Juarez Batista dos Santos, que, em verdade, 

denunciou todo o sistema de entrega de telefones celulares, as próprias afi rmações 

do réu são capazes, por si só, de sustentarem a acusação, diante da manifesta prova 

de que permitiu que pessoa física utilizasse bens do acervo patrimonial da entidade 

que geria (art. 10, II da Lei n. 8.429/1992).

Demais disso, além de ser desnecessária a existência do dolo quando há prejuízo 

ao Erário, é impor raciocínio equivocado dizer que o uso de telefones, com as contas 

altíssimas, pagas pelo Município não tenha dolo. Trata-se de verdadeira conduta de 

enriquecimento ilícito e de violação ao princípio da moralidade administrativa, o que 

se mostra deplorável, principalmente, tratando-se de uma Deputado Federal, uma ex-

Deputada Estadual e um Prefeito de um município reconhecidamente pobre.

Pois bem. De acordo com o art. 12 da Lei n. 8.429/1992, nos casos de 

condenação por prática de ato de improbidade administrativa, na fi xação das 

penas, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, o Juiz levará 

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

obtido pelo agente, fazendo atuar a ponderação entre a infração e sua sanção 

(proporcionalidade). Foi o caso dos autos, majoritariamente.

Deveras, as penas aplicadas em quase sua totalidade estão de acordo com a 

gravidade dos atos praticados, de modo a não merecer censura.

(...)

As únicas limitações que compete a esta instância efetuar, dizem respeito ao réu 

Juarez Batista dos Santos, porquanto embora remanesça o dever deste pagar a multa 

civil no valor equivalente ao prejuízo ocasionado, o importe não é de R$ 40.837,65 

(quarenta mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), mas sim 

de R$ 38.543,70, montante que corresponde à soma das linhas telefônicas utilizadas 

pelos outros dois apelantes com seu consentimento e ciência, bem como, decotar 

da sentença o dever de ressarcir solidariamente ao erário os valores pagos pelo uso 

dos telefones citados, e isso tem justifi cativa no fato de, a um, não ter propriamente 

causado o dano e, a dois, evitar que o Erário receba por mais de uma vez a restituição 

do valor.
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De certo, basta a multa civil no valor do dano para a correta penalização 

monetária do agente, que consentiu para que os demais apelantes gozassem de 

valores públicos, causando prejuízo ao Erário.

A solução aqui defendida guarda sintonia com o ideário que a ação de 

improbidade administrativa, embora de natureza cível, tem fortes conexões com 

uma ação penal, premissa que implica que as condutas devem ser individualizadas 

e as penas devem ser correspondentes.

Prosseguindo, vê-se dos autos que não foi o réu Juarez Batista dos Santos 

que praticou materialmente as condutas que deram prejuízo ao erário. Este, na 

posição de gestor municipal, aquiesceu com o uso particular da coisa pública, 

todavia, a par do princípio da individualização da pena, não é quem deve arcar 

pelos prejuízos causados aos cofres públicos.

Como dito, para a conduta de permitir o uso dos telefones pagos pelo Erário, 

mostra-se proporcional a pena de multa civil no importe de R$ 38.543,70, 

deixando a obrigação de repor o erário pelo dano causado àqueles que 

verdadeiramente praticaram os atos abusivos materiais. No mais, as demais 

cominações a este aplicadas não merecem reforma.

Por todas essas razões, conheço dos recursos para negar provimento aos apelos 

de André Luiz Dantas Ferreira e Alice Maria Dantas Ferreira e dar parcial provimento à 

insurgência de Juarez Batista dos Santos (fl s. 3.683/3.689e).

Opostos Embargos de Declaração, pelos recorrentes André e Alice, foram 

eles rejeitados, em acórdão assim fundamentado:

Do recurso de Alice Maria Dantas Ferreira

A tese central da embargante diz respeito à omissão desta Casa no correto 

equacionamento da prova interpretada, mormente a agenda telefônica 

apreendida no bojo do Inquérito Policial n. 225/2006, em que a mesma não 

fi gurou como indiciada.

Sustenta, assim, ser inviável o julgamento antecipado da lide.

Durante o julgamento impugnado, é clara a manifestação acerca de ambos 

tema, em dois momentos distintos. Veja-se:

(...) A causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de telefones 

celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado à prova 

documental Já juntada (como faturas de conta e depoimentos em sede de 

Inquérito Civil Público), dispensando oitlva de testemunhas ou de terceiros 

a quem os réus impõe responsabilidades.

E quanto à origem da prova:
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Narra o apelante André Luiz Dantas Ferreira que a base probatória que 

culminou na sentença guerreada advém de processo criminal (denominado 

Operação Navalha) em que não faz parte, tampouco se defendeu, o que 

levaria à sua imprestabilidade.

O argumento, conquanto sedutor, não tem abrigo na melhor doutrina e 

jurisprudência sobre a matéria, vez que, se de um lado a condenação tem 

como lastro Inquérito Civil Público feito pelo Ministério Publico do Estado 

de outro o veredicto não se sustenta unicamente em prova penal, não 

sendo certo perder sua força diante da argumentação recursal.

Portanto, ambos os horizontes argumentativos apontados nos embargos 

(julgamento antecipado da lide e prova emprestada) foram objeto de cognição 

no acórdão, não havendo omissão.

Ademais, aduz a recorrente que pugnou, ainda durante a instrução, pela 

realização de incidente de falsidade, etapa que, todavia, não foi realizada, 

ocasionando fl agrante erro no procedimento e ferimento ao direito de defesa.

O argumento, entrementes, não merece guarida.

De efeito, distante de particular petitório de declaração incidental de nulidade 

documental, o que fez a ora recorrente foi, de maneira genérica, pleitear a 

declaração de nulidade de todos os papéis acostados aos autos (defesa preliminar 

de fl s. 2.499/2.538), estratégia que não tem o condão de abrir a via específi ca 

do incidente de falsidade trilhado no art. 390 em face, por exemplo, da agenda 

apreendida no Inquérito supracitado.

De outro vértice, não há que se deixar de valorar os documentos colhidos no 

Inquérito Civil realizado pelo Ministério Público unicamente porque a petição 

inicial do Parquet não narra a existência do da agenda telefônica ou porque 

o catálogo de números pertencia a terceira pessoa, qual seja, Sidnei Júnior 

Pasqualino, então apreendido em fl agrante em apuração criminal.

No mesmo passo, constatado por prova documental o uso do número 9971-

6308 pela requerente, não é necessária a presença de escutas telefônicas em 

desfavor da embargante, bastando o elo entre o aparelho telefônico e sua pessoa, 

o que se obtém do cotejo das informações derredor das pessoas responsáveis 

pela campanha eleitoral de André Moura em 2007.

Sem êxito, portanto, os presentes embargos, direcionados, no mais, a revolver 

o julgado, tarefa incabível na espécie.

Do recurso de André Luiz Dantas Ferreira

De início, é notório que não sendo o Poder Judiciário órgão de consulta acerca 

dos dispositivos de lei que a parte entende necessário presquestionar, se mostra 

sem razão o intento de expressa menção aos artigos 15, V, 37, § 4º, 53, § 1º e 102, I, 

todos da Constituição Federal, já que a temática da competência jurisdicional foi, 

a contento, solvida.
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Veja-se:

Conquanto objeto de insurgência por parte da classe política, está 

sedimentado na Jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial a 

partir do julgamento, pelo órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, 

do AgRg na Rcl 12.514-MT (Rel. Ministro Ari Pargender), que as prescrições 

relativas ao foro por prerrogativa de função para lides penais

O mesmo raciocínio se aplica quanto aos artigos 330 e 333 do CPC, seja porque 

a temática do julgamento antecipado da lide foi tratada no bojo do acórdão 

recorrido (consoante excerto colacionado acima), seja porque a alegação de 

ofensa a esses dispositivos tem espaço nos recursos às Cortes Superiores e não na 

presente via.

Por derradeiro, o lastro probatório para a condenação do recorrente (uso dos 

telefones de n. 9982-2502, 9982-2500 e 9982-2002) restou delineado à exaustão 

no decisório recorrido, em especial pela confissão do próprio ex-prefeito do 

Município de Pirambu (Juarez Batista dos Santos) em sede de apuração ministerial 

(fl s. 370 do Volume I) (fl s. 3.759/3.762e).

Assim, conforme transcrições acima, verifi ca-se que, nos termos da petição 

inicial e das contestações apresentadas, não há discussão sobre o fato de o 

Município de Pirambu/SE ter arcado com as despesas decorrentes do uso de 

tais linhas telefônicas.

O cerne da controvérsia consiste em definir quem teria utilizado os 

aparelhos telefônicos, no período compreendido entre 2005 e 2007, posto que os 

réus negam sua utilização.

Nesse contexto, a correta elucidação da matéria fática, tendo em vista a 

divergência de versões apresentadas pelas partes, demandaria dilação probatória.

Vale destacar, por oportuno, que a prova documental, utilizada pela 

sentença como base para a condenação – mantida, em parte, pelo acórdão 

recorrido –, trata-se, na verdade, de depoimentos de testemunhas ouvidas no 

âmbito do Inquérito Civil Público.

Com efeito, o exame do relatório da sentença não deixa qualquer dúvida no 

sentido de que, não obstante requerida, nas contestações, a produção de prova 

testemunhal – cujo rol seria apresentado no prazo do art. 407 do CPC/1973 

(fl s. 3.256e e 3.356e) – e de outras provas, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença, 

desde logo, não se procedendo à instrução, em Juízo.

O acórdão recorrido, por sua vez, ao refutar a tese de nulidade processual, 

por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, esclarece que 
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a prova documental usada para a condenação – dispensando a oitiva judicial 

de testemunhas e de terceiros – é representada pelas faturas e depoimentos 

colhidos no Inquérito Civil Público, in verbis:

Sob a perspectiva de que o magistrado singular não poderia julgar 

antecipadamente a lide, explicitam os apelantes verdadeira nulidade do decisório 

singular, ofensivo, então, aos postulados da ampla defesa e contraditório.

Mas uma vez, todavia, não vejo razões para acatar o pleito.

Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de telefones 

celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado à prova documental 

já juntada (como faturas de conta e depoimentos em sede de Inquérito Civil 

Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de terceiros a quem os réus impõe 

responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos no acervo 

documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa (...).

(...) se de um lado a condenação tem como lastro Inquérito Civil Público feito pelo 

Ministério Público do Estado (...) (fl . 3.683e).

O acórdão recorrido, a fl . 3.686e, faz remissão, para manter a condenação, à 

farta prova testemunhal e ao depoimento do corréu Juarez, colhidos no Inquérito 

Civil Público, bem assim a uma agenda profi ssional do corréu André, apreendida 

em Inquérito Policial, ambos os procedimentos de natureza inquisitiva.

Igualmente a sentença – mantida, em parte, pelo acórdão recorrido – faz 

remissão à prova oral colhida no Inquérito Civil Público (fl s. 3.497/3.498e).

Sobre a natureza e força probante do inquérito civil, Emerson Garcia e 

Rogério Pacheco Alves (Improbidade Administrativa, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, pp. 839/840) destacam que:

Sendo o inquérito civil um procedimento inquisitivo e tendo em vista que, 

em essência, não há propriamente ‘prova’ senão sob o crivo do contraditório, os 

elementos nele colhidos, em regra, não poderão servir de suporte à formação do 

convencimento do magistrado no momento da sentença. A assertiva vai encontrar 

expresso respaldo no Texto Constitucional, cujo art. 5º, LIV e LV, erige o devido 

processo legal e o contraditório ao status de garantias individuais, verdadeiros 

“certifi cados de qualidade” da prestação jurisdicional. Por seu intermédio, busca-

se preservar, fundamentadamente, não só a imparcialidade do magistrado mas 

emprestar, de igual modo, legitimidade à atuação do Estado-Juiz na medida 

em que se garante aos contendores a concreta esperança de, por intermédio 

de sua atuação processual, em igualdade de condições, infl uir na formação do 

convencimento do julgador.
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Tal entendimento, o da desvalia dos elementos colhidos na fase pré-processual, 

mais especificamente quanto às chamadas “provas orais” (depoimentos e 

testemunhos), já se encontra consolidado na doutrina do Processo Penal, embora 

ainda haja alguma vacilação da jurisprudência quanto ao valor da chamada 

“confi ssão extrajudicial” realizada em sede policial.

(...)

Deve-se notar que se os elementos colhidos no momento administrativo 

não colidem com aqueles nascidos sob a égide do contraditório, ou seja, se há 

harmonia instrutória entre as fases administrativa e processual, o magistrado, em 

verdade, ao formar a sua convicção, estará utilizando o material produzido em 

contraditório, no processo. Não precisará lançar mão, assim, do material colhido 

no momento pré-processual. Parece-nos, desta forma, desnecessário conferir um 

valor probatório relativo ao inquérito civil, o que, inclusive, mesmo que aceita a 

tese, não se afi naria senão ao sistema hierarquizado de prova tarifada, proscrito 

por nosso ordenamento. Assim, se em juízo nenhuma prova for produzida, não pode 

o magistrado, em princípio, lançar mão dos elementos unilateralmente produzidos 

pelo Ministério Público no inquérito civil.

Além disso, a sentença também utilizou, para fi ns de condenação, prova 

emprestada, oriunda de processo criminal do qual os ora recorrentes não eram 

partes e cujos fatos apurados não guardam relação com a matéria dos autos. 

Ocorre que, no contexto em que fora produzida, valem para tal prova emprestada 

as mesmas restrições aplicadas ao Inquérito Civil, elencadas acima. Ou seja, sua 

utilização dependeria do cotejo com outras provas que pudessem ser produzidas 

pelos recorridos, a fi m de observar a garantia constitucional do contraditório e 

da ampla defesa.

A propósito, vale citar, novamente, a doutrina de Emerson Garcia e 

Rogério Pacheco Alves (Improbidade Administrativa, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 1.021), para quem:

Com requisito geral de admissibilidade da prova emprestada a doutrina erige a 

necessidade de observância do contraditório, o que signifi ca, em termos singelos, 

que a parte em detrimento de quem a prova é produzida deve ter tido a oportunidade 

de participar de sua formação contraditória no processo de origem. Não há, deste 

modo, como soa intuitivo, necessidade de identidade absoluta de partes entre os 

processos nos quais o traslado se verifi ca.

Seria possível, nessa linha, o empréstimo de elementos produzidos entre terceiros, 

vale dizer, em casos em que não há nenhuma identidade de partes entre o processo 

de origem e aquele para onde se transporta a prova? Em linha de princípio, tendo 

em conta a inobservância ao princípio do contraditório, não. Amaral Santos 

pondera, contudo, que a tese da refutação da prova produzida entre terceiros 
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deve ser encarada com cautela uma vez que se foi produzida judicialmente “...é 

de entender-se ter sido feita com as necessárias garantias à descoberta da verdade”, 

podendo, portando, ser utilizada a título de indício. A tese soa correta mas deve ser 

reservada somente aos casos em que a possibilidade de produção de contraprova 

pela parte mostrar-se viável.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Cerceamento de defesa. Necessidade de produção de provas. 

Súmula 7/STJ. Precedentes. Utilização de prova emprestada. Respeito aos princípios 

da ampla defesa e do contraditório. Possibilidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 

Inquérito civil. Abertura com base em denúncia anônima. Possibilidade. Precedentes. 

Súmula 83/STJ. Interceptação telefônica. Prorrogação do prazo. Possibilidade. 

Precedentes desta Corte e do STF. Participação do MP em todos os procedimentos 

de interceptação telefônica. Revisão. Súmula 7/STJ. Dosimetria das penas. 

Revisão. Súmula 7/STJ. Divergência jurisprudencial. Despiciendo a análise quando 

aplicado o entendimento pacífi co pela alínea “a” do Permissivo Constitucional.

1. Cuida-se de ação civil pública, por improbidade administrativa proposta 

pelo Ministério Público Federal, objetivando a condenação por atos ímprobos, 

de ex-policial Rodoviário Federal, em decorrência de ter “continuamente deixado 

de praticar ato de ofício, liberando veículos indevidamente, deixando de lavrar 

multas e, eventualmente, cobrando, aceitando ou solicitando propina; além de ter 

defendido interesse ilegítimo de particular perante a Polícia Rodoviária Federal; 

de ter deixado de praticar ato de ofício em razão de interesse ou sentimento 

pessoal; de associação com outros policiais para a prática reiterada de atos de 

improbidade administrativa, em troca de vantagem ilícita” (fl . 1.164, e-STJ).

2. Não é possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar 

entendimento do Tribunal a quo pela desnecessidade de produção de prova, e o 

recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque 

alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria 

o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes:

3. É pacífi co o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade 

da prova emprestada, quando esta é produzida com respeito aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Súmula 83/STJ.

4. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a denúncia anônima não 

é óbice à instauração de inquérito civil por parte do Ministério Público. A 

instauração de inquérito civil é prerrogativa constitucionalmente assegurada ao 

Parquet, a quem compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

5. Nesse diapasão, a legislação atinente ao Ministério Público autoriza sua 

atuação ante o conhecimento de fatos que ensejem sua intervenção, irrelevante 

tratar-se de denúncia anônima. Precedentes. Súmula 83/STJ.
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6. A jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é 

no sentido que é “possível a prorrogação do prazo de autorização para a 

interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, especialmente quando o fato é 

complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua” (HC 83.515/RS, Tribunal 

Pleno, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 4.3.2005). Precedentes.

7. Do exame das razões do acórdão recorrido, conclui-se que o Tribunal de 

origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, 

ao apreciar a controvérsia, a partir de argumentos de natureza eminentemente 

fática, afi rmou que o Ministério Público participou de todo o procedimento de 

interceptação telefônica, acompanhando-o devidamente, manifestando-se em 

cada representação de prorrogação. Nesse caso, não há como aferir eventual 

violação sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, tarefa 

que, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

8. O Tribunal de origem, ao analisar as penalidades de acordo com o art. 12 

da Lei n. 8.429/1992, deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a 

condenação da perda da aposentadoria, mantendo, entretanto, as demais penas 

fi xadas na sentença monocrática.

9. 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 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. Precedentes.

10. Quanto à divergência jurisprudencial, é despiciendo sua análise, quando a 

matéria julgada pela alínea “a” do permissivo constitucional aplica o entendimento 

pacífi co desta Corte, em todos os pontos tidos por divergentes pelo recorrente.

Recurso especial parcialmente conhecido e improvido (STJ, REsp 1.447.157/SE, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.11.2015).

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental. Agravo em recurso 

especial. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Violação 

de princípios da Administração Pública. Vícios do art. 535 do CPC. Inexistência. 

Recurso deficientemente fundamentado. Reexame de fatos e provas. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. O acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade, 

não sendo os embargos de declaração veículo adequado para o mero 

inconformismo da parte.

2. Consoante a jurisprudência pacifi cada no Superior Tribunal de Justiça, o 

recurso especial será considerado deficiente quando o dispositivo legal tido 

por violado não ampara a tese defendida pelo recorrente, mediante aplicação 

analógica do Verbete Sumular 284/STF.
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3. A revisão do entendimento para acolher a pretensão recursal de ausência 

de individualização e fundamentação da pena aplicada, bem como para 

desconstituir as provas utilizadas pelas instâncias originárias, tornaria necessário 

o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do 

recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido “da 

admissibilidade do transplante de prova colhida em persecução penal ao processo em 

que se imputa a prática de ato de improbidade, desde que assegurado o contraditório 

e a ampla defesa no processo em que utilizada” (AgRg no REsp 1.299.314, DF, Relator 

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21.11.2014).

5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 217.241/SE, 

Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª 

Região, Primeira Turma, DJe de 3.9.2015).

Assim, não obstante sejam fortes os indícios da existência de atos de 

improbidade administrativa, tendo os réus, em especial o recorrente André Luiz 

Dantas Ferreira, em suas defesas, negado a ocorrência dos fatos e requerido a 

produção de prova testemunhal, com o objetivo de contraditar aquela produzida 

no Inquérito Civil Público, bem como contextualizar a conversa telefônica objeto 

da referida prova emprestada, forçoso reconhecer que, no caso, o julgamento 

antecipado do feito violou os arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973. A propósito, 

cito os seguintes julgados:

Administrativo e Processual Civil. Improbidade administrativa. Falta de 

notifi cação para apresentação de defesa prévia. Art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992. 

Prejuízo não demonstrado. Julgamento antecipado da lide. Art. 330, I, do CPC. 

Decisão condenatória. Cerceamento de defesa caracterizado. Ausência de causa 

madura. Nulidade da sentença. Necessidade de instrução probatória. Recurso 

especial parcialmente provido.

1. - A ausência da notifi cação prevista no art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992, se 

não demonstrado efetivo prejuízo pela parte implicada, não conduz à anulação 

do processo.

2. - Não se achando a causa sufi cientemente madura, seu julgamento antecipado, 

à luz do art. 330, I, do CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do 

réu condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova 

necessária à demonstração de suas pertinentes alegações, tal como ocorrido no caso 

em exame.

3. - Hipótese em que se deve anular a sentença, em ordem a ensejar a abertura 

de regular instrução probatória.

4. - Recurso especial da então Secretária de Educação parcialmente provido, 

restando, em consequência, prejudicada a apreciação do recurso especial do ex-
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Prefeito (STJ, REsp 1.538.497/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

de 17.3.2016).

Administrativo. Processual Civil. Improbidade administrativa. Indevida 

decretação da revelia da parte ora recorrente reconhecida pelo Tribunal a quo. 

Falta de intimação de seu patrono já constituído nos autos para a especifi cação os 

meios probatórios que desejasse produzir. Cerceamento de defesa caracterizado. 

Sentença, confi rmada em grau de apelação, que julgou procedente a acusação de 

prática de ato subsumível à Lei n. 8.429/1992.

1. Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa por meio da 

qual foi reconhecida a prática de ato subsumível à Lei n. 8.429/1992 - dispensa de 

licitação em hipótese não autorizada pelo ordenamento jurídico - tendo a parte 

ora recorrente sido condenada ao ressarcimento integral do dano causado ao 

patrimônio público, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e 

o pagamento da multa civil no valor de cinco vezes o valor da remuneração por 

ele recebida.

2. A interpretação sistemática dos alegadamente violados arts. 319 a 322 

do Código de Processo Civil leva à conclusão de que a revelia é um ato-fato 

processual - decorrente da falta de apresentação de defesa pelo requerido a 

respeito dos fatos aduzidos na petição inicial -, do qual exsurge os seguintes 

efeitos: (a) via de regra, presunção de veracidade das circunstâncias fi rmadas pelo 

autor (efeito material); e, (b) prosseguimento do processo sem a intimação do 

réu-revel (efeito processual). A esses, acrescenta a doutrina, ainda os seguintes: 

(c) preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa; 

e, (d) possibilidade de julgamento antecipado da lide, acaso se produza o efeito 

substancial da revelia (art. 330, II, CPC).

3. Assim, a presunção de veracidade dos fatos é apenas um dos efeitos possíveis 

da revelia, sendo certo que, outro igualmente importante, é a falta de intimação 

da parte revel a respeito dos atos processuais. Note-se que, de acordo com a nova 

redação do art. 322 do CPC - nos termos da Lei n. 11.280/2006 -, ainda que tenha 

havido a ocorrência da revelia, conforme art. 236, § 1º do CPC, há a necessidade 

de que o advogado constituído nos autos seja devidamente intimado dos atos 

processuais, sendo esta providência desnecessária tão somente àquele revel que 

não tem patrono constituído nos autos. Precedentes.

4. Esta circunstância é de extrema relevância em demandas como a sub examine, 

em que se discute a prática de ato de improbidade administrativa. Isso porque, 

embora tenha um caráter eminentemente cível, é inegável o caráter sancionatório 

da demanda, tendo em vista as sanções aplicáveis - que implicam, inclusive, na 

suspensão transitória de direitos políticos -, e, ainda, a eventual irradição dos seus 

efeitos para outras esferas, tais como, na administrativa e no penal. Assim, não só 

por se tratar de direitos indisponíveis, mas - e ainda o que é mais relevante - tendo em 

vista a natureza dos interesses envolvidos, sobreleva ainda mais a importância de se 
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garantir exercício do direito de defesa ao requerido a fi m de que o sistema de justiça 

possa prolatar uma resposta à sociedade que efetivamente proteja os interesses 

públicos envolvidos.

5. No caso em concreto, o próprio Tribunal a quo revelou que, nos presentes 

autos, houve a incorreta decretação da revelia, sendo certo que, deste ato, 

houve prejuízos à parte a quem desfavoreceu. Isso porque, expressamente, o 

Tribunal a quo consignou que não houve a intimação dos patronos da parte 

ora recorrente para a produção de provas, embora tenha efetivamente existido 

o despacho (fl . 487 dos autos). Ou seja, embora não tenham sido imputados os 

efeitos da confi ssão, ainda assim houve prejuízo para o exercício de defesa da 

parte ora recorrente uma vez que a conclusão quanto ao julgamento antecipado 

da lide não levou em consideração se a parte ora recorrente, que é requerida na 

demanda de improbidade, tinha ou não interesse em produzir provas em sua 

defesa (embora pretensamente tenha sido intimado para tanto). Posicionamento 

da doutrina e inteligência da Súmula 231 editada pelo Supremo Tribunal Federal.

6. Incontroversos, assim, os prejuízos causados ao exercício da ampla defesa 

da parte ora recorrente em face da ilegítima decretação da revelia nos autos 

sub examine. Isso porque, embora tenha sido consignado que em se tratando 

de direito indisponível não há presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial (efeitos da revelia), é de se ressaltar que a falta de intimação da parte dos 

atos processuais, quando prolatado o despacho para a produção de prova pela 

autoridade julgadora, é efeito que inegavelmente lesa a esfera jurídica da parte 

ora recorrente. No caso em concreto, o julgamento antecipado da lide se deu com 

base exclusivamente nas provas produzidas pelo Ministério Público do Estado 

do Paraná, uma vez que à parte ora recorrente não foi dada a oportunidade de 

produção de provas.

7. Assim, constatada que a sentença foi de procedência no ponto que declarou a 

existência de ato de improbidade administrativa na conduta do ora Requerente, sem 

que ao mesmo tenha sido oportunizada a possibilidade de produção dos elementos 

de prova que entendesse necessário, sobreleva então a nulidade do processo ante a 

caracterização do cerceamento de defesa.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido (STJ, 

REsp 1.330.058/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

de 28.6.2013).

Processo Civil. Improbidade administrativa. Julgamento antecipado da lide. 

Violação do art. 330, I, do CPC. Procedência da ação com base na ausência de provas. 

Impossibilidade. Retorno dos autos à origem. Instrução probatória. Art. 10 da LIA. 

Dano presumido. Exigência da comprovação do dano. Desvio de verbas. Revisão 

de matéria fático-probatória. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. Embora seja permitido o indeferimento do pedido de produção de prova para 

se julgar antecipadamente a lide, não é aceitável que a condenação assente-se 
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exatamente na falta da comprovação do direito que se pretendia provar, sob pena de 

contrariedade ao direito de defesa e ao art. 330 do CPC. Precedentes.

2. Na hipótese, apesar de a Corte de origem ter atestado a desnecessidade da 

prova pericial - o que evidentemente não pode ser revisado no apelo nobre, ante 

o óbice da Súmula 7/STJ - a condenação não se fundamentou nos elementos 

probatórios já existentes nos autos, mas na ausência de comprovação do direito 

da parte prejudicada. Isso está evidenciado no seguinte trecho do decisum: 

“Também deve ser mantida a condenação do primeiro apelante (art. 10, LIA) (...) 

já que o recorrente não trouxe nenhum fundamento, tampouco uma prova que 

demonstre o contrário” (e-STJ fl . 819). Nesse cenário, não é possível aplicar os 

precedentes exarados pelas Turmas de direito público que obstam, no recurso 

especial, o reexame das conclusões da instância ordinária quanto às hipóteses 

do art. 330, I e II, do CPC. O acolhimento dessa preliminar quanto a um dos 

recorrentes dispensa a análise dos demais tópicos recursais a ele relativos e 

confere-lhe o direito à reabertura da instrução probatória.

3. As condutas descritas no art. 10 da LIA demandam a comprovação de 

dano efetivo ao erário público, não sendo possível caracterizá-las por mera 

presunção. O acórdão recorrido concluiu, quanto aos demais recorrentes, que 

a mera realização de despesa pública sem o prévio empenho caracteriza ato 

de improbidade ensejador de lesão ao erário, admitindo a existência de dano 

presumido, por impedir o controle dos gastos públicos. Esse entendimento 

destoa da jurisprudência do STJ, devendo ser afastada a condenação nesse 

particular.

4. No tocante ao desvio de verbas imputado a uma das recorrentes, a Corte 

Estadual reconheceu a existência de dano efetivo ao erário, quantifi cando-o com 

base nas provas existentes nos autos. Nesse aspecto, as considerações tecidas 

pelo Tribunal a quo são soberanas, sendo vedado reexaminar os elementos fático-

probatórios da lide no âmbito do apelo nobre. Aplica-se o óbice constante na 

Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial interposto por Fábio Fernandes Fonseca provido para 

anular o acórdão recorrido e determinar a abertura da instrução probatória. 

Recurso especial de Izabel Cristina Veloso Pinto Costa provido. Recurso de Vera 

Lúcia Meira Araújo provido em parte (STJ, REsp 1.228.306/PB, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 18.10.2012).

Por oportuno, cumpre destacar que a denúncia apresentada pelo 

recorrente Juarez Batista dos Santos originou outra ação por ato de improbidade 

administrativa contra ele, o recorrente André Luiz Dantas Ferreira e outro. 

Referida ação teve trâmite processual semelhante ao da presente demanda, 

também com julgamento antecipado da lide e condenação com base em prova, 

colhida em Inquérito Civil Público. A questão foi objeto de Recurso Especial, 

provido, pela Primeira Turma do STJ, em acórdão assim ementado:
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Direito Administrativo. Recurso especial. Ação civil pública de improbidade 

administrativa. Análise das preliminares de mérito.

Recurso de André Luiz Dantas Ferreira:

Lei de Improbidade Administrativa. Aplicação aos agentes políticos. 

Possibilidade. Competência do Juízo de 1º grau. Precedentes. Precedentes. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa confi gurado.

1. É pacífi co o entendimento desta Corte no sentido de que a Lei n. 8.429/1992 

é aplicável aos agentes políticos, bem como que não há foro privilegiado nas 

ações de improbidade administrativa, devendo ser julgadas pelo juiz de primeiro 

grau. Precedentes desta Corte.

2. Conquanto os elementos de provas, regularmente, produzidos em inquérito 

civil instaurado pelo Ministério Público possam, legitimamente, embasar a 

propositura de ação de improbidade administrativa (v.g.: AgRg no AREsp 113.436/

SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.5.2012; REsp 401.472/

RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.4.2011; REsp 644.994/MG, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 21.3.2005 p. 336), no caso 

dos autos, a situação fático-jurídica consignada no acórdão recorrido denota que 

o enquadramento dos fatos apurados como ímprobos necessitaria de instrução 

probatória, razão pela qual não seria possível o julgamento antecipado da lide. 

Precedentes nesse sentido: REsp 1.238.261/PR, minha relatoria, 1ª T., DJe de 12.3.2014; 

AgRg no AREsp 47.339/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., DJe de 

24.4.2013; REsp 1.228.306/PB, Rel. Ministro Castro Meira, 2ª T., DJe de 18.10.2012.

3. Recurso especial provido, por ofensa aos artigos 130 e 330, inciso I, do CPC, 

para anular o acórdão recorrido, bem como a sentença, determinando a abertura da 

instrução probatória.

Recurso de Juarez Batista dos Santos:

Lei de Improbidade Administrativa. Aplicação aos agentes políticos. 

Possibilidade. Competência do Juízo de 1º grau, conforme fundamentação supra. 

Precedentes.

1. Conforme fundamentação supra, a LIA é aplicável aos agentes políticos, 

bem como que não há foro privilegiado nas ações de improbidade administrativa, 

devendo ser julgadas pelo juiz de primeiro grau.

2. Recurso especial não provido quanto à preliminar de incompetência, 

restando prejudicada a análise do mérito.

Recurso do Ministério Público do Estado de Sergipe:

1. Recurso especial prejudicado (STJ, REsp 1.421.942/SE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17.12.2015).

Assim, o feito deve ser anulado, desde a prolação da sentença, inclusive, 

para que, com o retorno dos autos à origem, seja facultada às partes a produção 
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de provas, restando prejudicada a análise das demais alegações expostas nos 

Recursos Especiais.

Ante o exposto, conheço dos Recursos Especiais e dou-lhes parcial provimento, 

para, afastando as preliminares de incompetência do Juízo de 1º Grau e de não 

sujeição dos agentes políticos às disposições da Lei n. 8.429/1992, anular o feito, 

desde a prolação da sentença, inclusive, para que, com o retorno dos autos à 

origem, seja facultada às partes a produção de provas.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Recurso especial. Processual Civil. Improbidade 

administrativa. Uso de celulares para fi ns particulares às custas do 

Erário municipal. Agentes políticos. Submissão à Lei n. 8.429/1992. 

Inexistência de foro por prerrogativa de função. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa configurado. Recursos especiais 

parcialmente providos.

Histórico de demanda

1. Trata-se na origem de ação proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Sergipe pela prática de atos de improbidade administrativa praticados por 

prefeito, ex-prefeito, mãe e irmã do ex-prefeito consistentes na utilização de 

celulares para atendimento de interesses particulares às custas do erário do 

Município de Pirambu/SE, que teria suportado o prejuízo de R$ 40.837,65.

2. Em primeiro grau, em julgamento antecipado, a despeito do pedido 

de produção de provas por dois dos recorrentes, foi prolatada sentença que 

condenou todos os ora recorrentes pela prática dos atos ímprobos acima 

descritos, com base em elementos colhidos em Inquérito Civil (faturas 

telefônicas e testemunhos) e em documentos originados da Ação Penal 536/BA 

encaminhada pelo Superior Tribunal de Justiça a pedido do Ministério Público 

Estadual.

3. Em segundo grau, as Apelações de dois recorrentes foram desprovidas e 

a do outro parcialmente provida apenas para reduzir a pena de multa civil de R$ 

40.837,65 para 38.543,70 e afastar o dever de ressarcir solidariamente ao erário 

os valores pagos pelo uso dos telefones mencionados na demanda.
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4. Nos Recursos Especiais interpostos alega-se incompetência do juízo em 

razão de foro por prerrogativa de função; não sujeição dos agentes políticos à 

Lei de Improbidade Administrativa (LIA); cerceamento de defesa em razão do 

julgamento antecipado da lide e desproporcionalidade das sanções cominadas. 

Submissão dos agentes políticos à LIA e ausência de prerrogativa de foro por 

prerrogativa de função

5. A Ação de Improbidade Administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

por prerrogativa de função no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade, 

pois tal foro não se estende ao processamento das Ações de Improbidade 

Administrativa.

Cerceamento de defesa

6. Apesar de fortes os indícios da prática dos atos ímprobos pelos 

recorrentes, em razão de dois deles terem negado a ocorrência dos fatos e pedido 

oportunamente para produzir provas, especialmente o depoimento pessoal e o 

testemunhal, a fi m de contraditar a prova produzida no Inquérito Civil e, no 

caso de um dos recorrentes, para contextualizar a conversa telefônica objeto da 

Ação Penal, forçoso reconhecer que o julgamento antecipado violou os arts. 330, 

I, e 333, II, do CPC por cercear o direito de defesa dos recorrentes.

7. Havendo controvérsia e divergência sobre as versões aparentadas pelas 

partes era imprescindível a dilação probatória.

8. Se é verdade que os elementos colhidos em inquérito têm valor 

probatório, também o é que esse valor é relativo, porque tais elementos são 

obtidos sem observância do contraditório, podendo ser afastados quando 

confrontados por prova produzida sob o crivo do citado princípio, o que nesse 

caso, todavia, não ocorreu, a despeito de sua realização ter sido pleiteada.

9. Igualmente relativo o valor da prova originada do processo criminal, 

pois, apesar de os recorrentes terem tido a possibilidade de se manifestar sobre 

ela nesse feito, a citada prova decorre de processo penal em que eles não eram 

partes e que visava apurar fatos distintos dos discutidos na presente demanda. 

Além disso a prova decorrente da Ação Penal somente ampara a condenação de 

um dos recorrentes, mas não dos outros dois.

10. Os recorrentes não tiveram oportunidade de participar efetivamente 

da formação da decisão judicial, pois a sentença foi prolatada com base em 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 223-339, outubro/dezembro 2016 323

elementos de convicção produzidos exclusivamente pelo recorrido, em fase pré-

processual, sem a participação dialética dos recorrentes, e em prova oriunda de 

processo penal de que eles não foram partes.

11. Apesar de, em regra, ser vedado pela incidência da Súmula 7/STJ, 

em Recurso Especial, avaliar a suficiência dos elementos probatórios que 

justifi caram o julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de 

outras prova, especifi camente, no feito em exame, há cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado.

Conclusão

12. Recursos Especiais parcialmente providos, acompanhando a relatora, a 

fi m de anular o feito desde a prolação da sentença e determinar o retorno dos 

autos para que seja permitido aos recorrentes produzir provas. Prejudicado o 

exame das demais alegações veiculadas nos Recursos Especiais.

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recursos Especiais 

interpostos, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição da 

República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim 

ementado:

Apelação Cível. Ação de Improbidade Administrativa. Preliminares de 

Incompetência do Juízo e Nulidade da Sentença. Afastadas. Mérito. Uso por 

particulares de Telefones Celulares pagos as custas do Município de Pirambu. 

Condenação do Ex-Gestor e dos Benefi ciados. Mantida. Penalidade Minorada, a 

par do Princípio da Razoabilidade. Unânime.

I. A norma constitucional que estabelece a prerrogativa de foro diz respeito 

exclusivamente às ações penais, não alcançado, portanto, as ações de 

improbidade administrativa, disciplinadas pela Lei n. 8.429/1992, que possuem 

natureza cível, nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal. (AgRg no REsp 

1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 5.12.2013).

II. A questão trazida pode ser solvida unicamente com olhos no acervo 

documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa em 

virtude do julgamento antecipado da lide.

III. O debate sobre a necessidade do dolo genérico ou especifico perde 

consistência na presente causa, posto que, ao contrario daquelas em que se 

perquire enriquecimento próprio ou ferimento a princípios, esta demanda 

cinge-se a analise do prejuízo ao erário, item para o qual o art. 10 da Lei n. 

8.429/1992 e a jurisprudência do STJ dispensam a existência de dolo, em 

qualquer modalidade.
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IV. Diante quadro narrado nos autos e a par do montante da lesão causada, 

necessário readequar a pena imposta ao réu Juarez Batista dos Santos, mantendo 

incólumes os demais termos da decisão recorrida.

V. Recursos Conhecidos para negar provimento aos apelos de André 

Luiz Dantas Ferreira e Alice Maria Dantas Ferreira e dar parcial provimento à 

insurgência de Juarez Batista dos Santos.

O recorrente Juarez Batista dos Santos sustenta que há divergência 

jurisprudencial e violação dos arts. 273, 297, 334, 336, 454 e 456 do CPC. 

Defende que o juízo seria incompetente para aplicar as sanções da Lei de 

Improbidade Administrativa (LIA) aos agentes políticos, nos termos da Rcl 

2.138 do STF, e que o julgamento antecipado da lide, apenas com base em 

depoimentos colhidos em Inquérito Civil, afrontaria os direitos à ampla defesa 

e ao devido processo legal. Assevera não existir comprovação do elemento 

subjetivo acerca de seu consentimento com as condutas causadoras do prejuízo.

O recorrente André Luiz Dantas, a seu turno, alega que os arts. 1º, 2º, 

10, 12, II e parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, 267, IV, 330, I, 332, 333, 

II, e 535, II, do CPC foram ofendidos. Suscita a incompetência do juízo, ao 

argumento da prerrogativa de foro por ser deputado federal. Aduz a ocorrência 

de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, antes mesmo de prévia 

intimação das partes sobre o interesse em produzir provas. Sustenta que haveria 

negativa de prestação jurisdicional. Defende que as sanção de suspensão dos 

direitos políticos não observaria o limite do art. 12 da Lei de Improbidade e que 

não seria o caso de cumular todas as sanções previstas no citado dispositivo.

A recorrente Alice Maria Dantas Ferreira, por sua vez, alega que os arts. 

330, I, e 333, II, do CPC foram afrontados, ocorrendo cerceamento de defesa 

pelo julgamento antecipado, sem a intimação das partes para que manifestassem 

interesse na produção de provas. Defende que não teriam sido supridas as 

omissões apontadas em Embargos de Declaração. Aduz que o art. 12 da Lei n. 

8.429/1992 foi violado, pois a gravidade dos fatos não justifi caria a suspensão 

dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento e não 

provimento dos Recursos Especiais.

A eminente Relatora, Ministra Assusete Magalhães, deu parcial 

provimento aos Recursos Especiais, em judicioso voto assim ementado:

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Improbidade administrativa. 

Uso indevido de aparelhos telefônicos às custas do Erário municipal. Submissão 
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dos agentes políticos às disposições da Lei n. 8.429/1992. Inexistência de foro 

por prerrogativa de função. Precedentes do STJ. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa configurado. Recursos especiais conhecidos e 

parcialmente providos.

I. Recursos Especiais interpostos contra acórdão que provera, em parte, a 

Apelação interposta pelo primeiro recorrente e negara provimento às Apelações 

interpostas pelos outros dois recorrentes. As Apelações foram interpostas 

contra sentença que, por sua vez, julgara procedente o pedido, em Ação Civil 

Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, na qual postula 

a condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa, 

consubstanciado no uso indevido de aparelhos celulares às custas do Município 

de Pirambu/SE.

II. É fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

as disposições contidas na Lei n. 8.429/1992 são aplicáveis aos agentes políticos. 

Nesse sentido: STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, 

DJe de 28.9.2011; REsp 1.421.942/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe de 17.12.2015; REsp 1.414.757/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe de 16.10.2015; AgRg no REsp 1.513.451/CE, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26.6.2015; AgRg no AREsp 

116.979/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 19.4.2013.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não existe 

foro privilegiado por prerrogativa de função para o processamento e julgamento 

da ação civil pública de improbidade administrativa” (STJ, AgRg na AIA 32/AM, 

Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 13.5.2016). Em igual 

sentido: STJ, AgRg na Rcl 10.037/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte 

Especial, DJe de 25.11.2015; AgRg na MC 20.742/MG, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27.5.2015.

IV. Na hipótese, após a apresentação das contestações, da réplica, pelo 

Ministério Público, da juntada de documento relativo a prova emprestada, 

ouvidas as partes, o Juiz, ao fundamento de que “a prova material e documental 

acosta aos autos impõe julgamento antecipado da lide”, proferiu sentença, 

julgando procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, em relação 

aos ora recorrentes. Ocorre que, diante das peculiaridades do caso, o julgamento 

antecipado do feito violou o disposto nos arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973, 

cerceando o direito de defesa dos recorrentes, que, desde a contestação, 

requereram a produção de prova testemunhal, cujo rol seria apresentado no 

prazo do art. 407 do CPC/1973, além de “produção de todos os meios de prova em 

direito admitidos, em especial, a ouvida do depoimento pessoal, de testemunhas, 

juntada de documentos, e outros que se fi zerem necessários à demonstração da 

verdade dos fatos”. Sem passar à instrução do feito, o Juízo de 1º Grau proferiu 

sentença, desde logo, julgando antecipadamente a lide, com fundamento nas 

faturas e testemunhos, colhidos no Inquérito Civil Público, sem contraditório, 
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condenando os ora recorrentes pelo ato ímprobo e julgando improcedente a 

ação, quanto à corré Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, quanto ao uso do aparelho 

celular (79) 9977-1409.

V. No caso, não há discussão sobre o fato de o Município de Pirambu/SE ter 

arcado com as despesas decorrentes do uso das linhas telefônicas indicadas 

na inicial. O cerne da controvérsia consiste em defi nir quem teria utilizado os 

aparelhos telefônicos, no período compreendido entre 2005 e 2007, posto que os 

réus negam sua utilização. Nesse contexto, a correta elucidação da matéria fática, 

tendo em vista a divergência de versões apresentadas pelas partes, demandaria 

dilação probatória. Isso porque a prova oral, utilizada pela sentença, como base 

para a condenação – mantida, em parte, pelo acórdão recorrido –, trata-se, 

na verdade, de depoimentos de testemunhas ouvidas apenas no âmbito do 

Inquérito Civil Público, e de prova emprestada (interceptação telefônica), oriunda 

de processo criminal do qual os ora recorrentes não eram partes e cujos fatos 

apurados não guardam relação com a matéria discutida nos autos.

VI. Assim, não obstante sejam fortes os indícios da existência de atos de 

improbidade administrativa, tendo os réus, em especial o segundo recorrente, 

em suas defesas, negado a ocorrência dos fatos e requerido a produção de 

prova testemunhal, em Juízo, com o objetivo de contraditar aquela produzida 

no Inquérito Civil Público, bem como contextualizar a conversa telefônica objeto 

da referida prova emprestada, forçoso reconhecer que, no caso, o julgamento 

antecipado do feito violou os arts. 330, I, e 333, II, do CPC/1973.

VII. Na forma da jurisprudência, “não se achando a causa suficientemente 

madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do CPC, enseja a 

confi guração de cerceamento de defesa do réu condenado que, oportunamente, 

tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas 

pertinentes alegações, tal como ocorrido no caso em exame” (STJ, REsp 1.538.497/

SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17.3.2016). Na mesma 

orientação: STJ, REsp 1.330.058/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe de 28.6.2013; REsp 1.421.942/SE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 17.12.2015.

VIII. Recursos Especiais conhecidos e parcialmente providos, para, afastando as 

preliminares de incompetência do Juízo de 1º Grau e de não sujeição dos agentes 

políticos às disposições da Lei n. 8.429/1992, anular o feito, desde a prolação da 

sentença, inclusive, para que, com o retorno dos autos à origem, seja facultada às 

partes a produção de provas.

Em síntese, Sua Excelência entendeu que, apesar dos fortes indícios da 

existência de atos de improbidade administrativa, o julgamento antecipado 

cercearia a defesa dos réus, especialmente daqueles que requereram a produção 

de provas, em Juízo, com o objetivo de contraditar aquela produzida no Inquérito 

Civil Público e contextualizar a conversa telefônica objeto de prova emprestada.
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Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia.

Passo ao meu voto.

Histórico de demanda

Trata-se na origem de ação proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Sergipe contra Juarez Batista dos Santos, André Luiz Dantas Ferreira (André 

Moura), Alice Maria Dantas Ferreira (Lila Moura) e Cláudia Patrícia Dantas 

Ferreira, pela prática de atos de improbidade administrativa consistentes na 

utilização de celulares para atendimento de interesses particulares às custas 

do erário do Município de Pirambu/SE, que teria suportado o prejuízo de R$ 

40.837,65.

Sustentou-se que Juarez Batista dos Santos, em seu mandato como prefeito, 

permitira que André Luiz Dantas Ferreira (André Moura), seu antecessor, 

utilizasse os números de telefone 9982-2502, 9982-2500 e 9982-2002; Alice 

Maria Dantas Ferreira (Lila Moura), o número 9971-6308 e Cláudia Patrícia 

Dantas Ferreira, o número 9977-1409 às custas do tesouro municipal.

Em primeiro grau, Juarez Batista dos Santos, André Luiz Dantas Ferreira 

(André Moura) e Alice Maria Dantas Ferreira foram condenados pela prática 

dos atos ímprobos acima descritos. A sentença foi prolatada em julgamento 

antecipado, a despeito do pedido de produção de provas pelos dois últimos 

recorrentes, com base em elementos colhidos em Inquérito Civil (faturas 

telefônicas e testemunhos) promovido pelo Ministério Público Estadual e em 

documentos originados da Ação Penal 536/BA, encaminhada pelo Superior 

Tribunal de Justiça a pedido do citado Parquet.

Em segundo grau, as Apelações de André Luiz Dantas Ferreira e Alice 

Maria Dantas Ferreira foram desprovidas, e o apelo de Juarez Batista dos 

Santos foi parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa civil de R$ 

40.837,65 para 38.543,70 e afastar o dever de ressarcir solidariamente ao erário 

os valores pagos pelo uso dos telefones mencionados na demanda.

Submissão dos agentes políticos à Lei de Improbidade e ausência de prerrogativa 

de foro por prerrogativa de função

No tocante à alegada incompetência do juízo e não sujeição dos agentes 

políticos à Lei n. 8.429/1992 aduzida pelos recorrentes André Luiz Dantas 

Ferreira e Juarez Batista dos Santos, os recursos não prosperam.
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Como bem ressaltado pela Ministra relatora, a Ação de Improbidade 

Administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda 

que proposta contra agente político que tenha foro por prerrogativa de função 

no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade, pois tal foro não se estende 

ao processamento das Ações de Improbidade Administrativa. Nesse sentido:

Questão de ordem. Ação de Improbidade Administrativa. Réus 

Desembargadores de TRT. Competência das instâncias ordinárias. Prerrogativa 

de foro adstrita à persecução criminal. Reformulação do entendimento da Corte 

Especial do STJ. Devolução dos autos à origem.

1. “A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade” (AgRg na Rcl 

12.514/MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 16.9.2013, DJe 

26.9.2013).

2. Questão de ordem resolvida com a determinação de devolução dos autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que se julgue as apelações 

pendentes.

(AIA 45/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 19.3.2014).

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Destrancamento do apelo nobre interposto contra decisão interlocutória. 

Requisitos. Ausência. Ação de improbidade administrativa. Competência.

1. O destrancamento de recurso especial interposto contra decisão 

interlocutória pressupõe, além da comprovação do risco de dano irreparável, que 

o interessado demonstre a forte probabilidade de êxito do recurso especial.

2. Na espécie, contudo, a preliminar de incompetência do juízo de primeiro 

grau foi afastada pelo Tribunal de origem, sob o argumento de que o foro 

por prerrogativa de função não se estende ao processamento das ações por 

improbidade administrativa, o que se compatibiliza com a orientação pacifi cada 

nesta Corte.

3. “A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade” (AgRg na Rcl 

12.514/MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 26.9.2013).

4. Ausente a plausibilidade do direito, fi ca prejudicada a análise do periculum 

in mora.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 422.394/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

14.3.2014).



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 223-339, outubro/dezembro 2016 329

Processo Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Competência 

da Justiça Federal de primeiro grau. Precedentes. Nulidade do processo não 

demonstrada.

1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que o foro 

por prerrogativa de função não se estende ao processamento das ações de 

improbidade administrativa. (AgRg na Rcl 12.514/MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, julgado em 16.9.2013, DJe 26.9.2013.) No mesmo sentido: EDcl 

no AgRg no REsp 1.216.168/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 24.9.2013, DJe 4.10.2013.

2. A norma constitucional que estabelece a prerrogativa de foro perante o 

Supremo Tribunal Federal para parlamentares federais diz respeito exclusivamente 

às ações penais, não alcançado, portanto, as ações de improbidade administrativa, 

disciplinadas pela Lei n. 8.429/1992, que possuem natureza cível, nos termos do 

art. 37, § 4º, da Constituição Federal.

3. Havendo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de 

Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, pois, na fase 

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

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

Desse modo, o procedimento investigatório adotado pelo Ministério Público 

Federal não extrapolou suas atribuições constitucionais e legais.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe 16.12.2013).

Ademais, o julgamento da Rcl 2.138 pelo STF não beneficia os ora 

recorrentes, porque, além de só possuir efeitos inter partes, a questão apreciada 

diz respeito aos crimes de responsabilidade previstos na Lei n. 1.079/1950, 

aplicável ao Presidente da República e aos Ministros de Estado.

Portanto, nesse aspecto, as insurgências não podem ser acolhidas.

Cerceamento de defesa

Diversamente, com relação à aludida ofensa aos arts. 330, I, 333, II, do 

CPC/1973, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da 

lide, sem que fosse permitido aos ora recorrentes produzir provas, merecem 

prosperar as irresignações, conforme anotado pela relatora.

Como acima registrado, o aresto impugnado manteve a condenação dos 

recorrentes Juarez Batista dos Santos, André Luiz Dantas Ferreira (André 

Moura) e Alice Maria Dantas Ferreira (Lila Moura) pela prática dos atos 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

330

ímprobos unicamente com base nos elementos colhidos em Inquérito Civil 

promovido pelo Ministério Público Estadual (faturas telefônicas e testemunhos) 

e nos documentos originados da Ação Penal 536/BA.

O Tribunal consignou (fl s. 3.686-3.687):

Com efeito, dúvidas não pairam que os números 9982- 2502, 9982-2500 e 

9982-2002 foram utilizados pelo recorrente André Moura desde os tempos em 

que exercia o cargo de Prefeito Municipal de Pirambu, tanto que, quanto ao 

primeiro, ainda é o mesmo número utilizado e pago pela Câmara Federal no 

exercício atual da legislatura e, quanto aos outros, é farta a prova testemunhal de 

seus usos (vide fl s.461, 332 e 82).

Pertinente à demandada Alice Maria Dantas Ferreira, de idem forma, o gozo 

do número 9971-6308 é insofi smável, em especial pela identifi cação do referido 

aparelho na agenda profi ssional do co-réu André Moura na época da campanha 

do mesmo ao cargo de Deputado Estadual. Ademais, o próprio ex-prefeito de 

Pirambu e ora demandado Juarez Batista dos Santos afi rmou categoricamente 

em sede de Inquérito Civil Público que forneceu a mencionada linha telefônica à 

recorrente.

Por fim, no que pertine à conduta de Juarez Batista dos Santos, que, em 

verdade, denunciou todo o sistema de entrega de telefones celulares, as próprias 

afi rmações do réu são capazes, por si só, de sustentarem a acusação, diante da 

manifesta prova de que permitiu que pessoa física utilizasse bens do acervo 

patrimonial da entidade que geria (art. 10, II da Lei n. 8.429/1992).

A Corte de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado, ao argumento de que seria desnecessária a produção de 

provas e de que seriam sufi cientes para a condenação os elementos obtidos em 

Inquérito Civil e na mencionada Ação Penal.

Constou do acórdão recorrido (fl s. 3.683-3.684):

Sob a perspectiva de que o magistrado singular não poderia julgar 

antecipadamente a lide, explicitam os apelantes verdadeira nulidade do decisório 

singular, ofensivo, então, aos postulados da ampla defesa e contraditório.

Mas uma vez, todavia, não vejo razões para acatar o pleito.

Isso porque a causa de pedir narrada na inicial, consistente em uso de 

telefones celulares pagos pela Prefeitura de Pirambu, é tema relacionado à 

prova documental já juntada (como faturas de conta e depoimentos em sede 

de Inquérito Civil Público), dispensando oitiva de testemunhas ou de terceiros a 

quem os réus impõe responsabilidades.

A questão ora trazida, portanto, pode ser solvida unicamente com olhos 

no acervo documental juntado, não havendo que se falar em ofensa à ampla 
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defesa - uma vez que, constatada falta de elo entre as ligações telefônicas e os 

demandados, será caso de absolvição da acusação imposta.

(...)

Narra o apelante André Luiz Dantas Ferreira que a base probatória que 

culminou na sentença guerreada advém de processo criminal (denominado 

Operação Navalha) em que não faz parte, tampouco se defendeu, o que levaria à 

sua imprestabilidade.

O argumento, conquanto sedutor, não tem abrigo na melhor doutrina e 

jurisprudência sobre a matéria, vez que, se de um lado a condenação tem como 

lastro Inquérito Civil Público feito pelo Ministério Público do Estado, de outro o 

veredicto não se sustenta unicamente em prova penal, não sendo certo perder 

sua força diante da argumentação recursal.

Contudo, como destacado pela e. relatora, apesar de fortes os indícios da 

prática dos atos ímprobos pelos recorrentes, em razão de André Luiz Dantas 

Ferreira e de Alice Maria Dantas Ferreira terem negado a ocorrência dos fatos 

e pedido oportunamente, vale dizer, desde a contestação, para produzir provas, 

especialmente, o depoimento pessoal e o testemunhal, a fi m de contraditar 

a produzida no Inquérito Civil e, no caso de André, para contextualizar a 

conversa telefônica, objeto da Ação Penal, forçoso reconhecer que o julgamento 

antecipado violou os arts. 330, I, e 333, II, do CPC por cercear o direito de 

defesa dos recorrentes.

Com efeito, havia controvérsia sobre quem utilizara as linhas telefônicas 

no período de 2005 a 2007, pois os recorrentes impugnaram os testemunhos 

apresentados na fase inquisitorial e os documentos colhidos em tal momento 

processual. Portanto, sendo divergentes as versões aparentadas pelas partes era 

imprescindível a dilação probatória.

Se é verdade que os elementos colhidos em inquérito têm valor probatório, 

também o é que esse valor é relativo porque tais elementos são obtidos sem 

observância do contraditório, podendo ser afastados quando confrontados por 

prova produzida sob o crivo do citado princípio, o que, todavia, não ocorreu, a 

despeito de sua realização ter sido pleiteada.

Igualmente relativo o valor da prova originada do processo criminal, pois, 

apesar de os recorrentes terem tido a possibilidade de se manifestar sobre ela 

nesse feito, a citada prova decorre de processo penal em que eles não eram 

partes e que visava apurar fatos distintos dos discutidos na presente demanda. 

Além disso a prova decorrente da Ação Penal somente ampara a condenação 
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do recorrente André Luiz Dantas Ferreira, mas não a de Alice Maria Dantas 

Ferreira e tampouco a de Juarez Batista dos Santos.

Dessa forma, evidente que os recorrentes não tiveram oportunidade de 

participar efetivamente da formação da decisão judicial, pois a sentença foi 

prolatada com base em elementos de convicção produzidos exclusivamente pelo 

recorrido, em fase pré-processual, sem a participação dialética dos recorrentes, e 

em prova oriunda de processo penal do qual eles não foram partes.

Portanto, apesar de, em regra, ser vedado pela incidência da Súmula 7/

STJ, em Recurso Especial, avaliar a sufi ciência dos elementos probatórios, que 

justifi caram o julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de 

outras provas, especifi camente no feito em exame, é patente a ocorrência de 

cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.

Nesse sentido, confi ra-se acórdão relativo a caso análogo:

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

Improbidade Administrativa. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de 

defesa confi gurado.

1. Conquanto os elementos de provas, regularmente, produzidos em inquérito 

civil instaurado pelo Ministério Público possam, legitimamente, embasar a 

propositura de ação de improbidade administrativa (v.g.: AgRg no AREsp 113.436/

SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.5.2012; REsp 401.472/

RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.4.2011; REsp 644.994/MG, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 21.3.2005 p. 336), no caso 

dos autos, a situação fático-jurídica consignada no acórdão recorrido denota que 

o enquadramento dos fatos apurados como ímprobos necessitaria de instrução 

probatória, razão pela qual não seria possível o julgamento antecipado da lide.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.238.261/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 20.2.2014, DJe 12.3.2014)

A mesma orientação segue o precedente já citado pela relatora (Recurso 

Especial 1.421.942/SE, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves), que 

envolvia os recorrentes Juarez Batista dos Santos e André Luiz Dantas Ferreira 

(André Moura) em outra ação de improbidade que igualmente fora julgada 

antecipadamente, com base em elementos colhidos em Inquérito Civil.

Conclusão

Diante do exposto, acompanho a e. Relatora e dou parcial provimento 

aos Recursos Especiais, a fi m de anular o feito desde a prolação da sentença e 
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determinar o retorno dos autos para que seja permitido aos recorrentes produzir 

provas, prejudicado o exame das demais alegações veiculadas nos Recursos 

Especiais.

RECURSO ESPECIAL N. 1.583.798-SC (2016/0034716-4)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Fundação Universidade do Vale do Itajaí

Advogado: Scheila Frena Kohler e outro(s)

Recorrido: Bruna de Azevedo Ferreira

Recorrido: Jaime Mathiola Junior

Advogado: Jaime Mathiola Júnior (em causa própria) e outros

EMENTA

Consumidor. Ensino superior. Inadimplência. Curso distinto. 

Negativa de matrícula. Impossibilidade. Ausência de previsão legal.

1. Hipótese em que a corte de origem entendeu não haver amparo 

legal para a Universidade recusar a matrícula de aluno aprovado 

em concurso vestibular, por estar ele inadimplente com relação a 

mensalidades de curso anterior.

2. A instituição de ensino alega negativa de vigência ao art. 5º da 

Lei n. 9.870/1999, sob o argumento de que “a inadimplência sugerida 

na lei como óbice à matrícula de alunos inadimplentes não se restringe 

aos contratos em andamento”.

3. A prestação de serviços educacionais caracteriza-se como 

relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir as regras 

destinadas à proteção do consumidor, o qual, por ser a parte mais 

vulnerável, merece especial atenção quando da interpretação das leis 

que, de alguma forma, incidem sobre as relações consumeristas.

4. A educação é um direito consagrado constitucionalmente, tal 

como prevê o art. 205 da Constituição Federal, in verbis: “A educação, 
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direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualifi cação para o trabalho”.

5. O dispositivo legal tipo por violado autoriza a negativa da 

instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno 

inadimplente.

6. No entanto, o caso trazido à análise do Superior Tribunal de 

Justiça não diz respeito à mera renovação de matrícula, mas sim à 

constituição de nova relação jurídica, ainda que na mesma instituição 

de ensino.

7. Não se mostra razoável que se proceda a uma interpretação 

extensiva da Lei em apreço de modo a prejudicar o consumidor, em 

especial aquele que almeja a inserção no ambiente acadêmico.

8. A eventual cobrança de valores em aberto poderá ser realizada, 

porém pelos meios legais ordinários, não se admitindo a pretendida 

negativa de matrícula na forma propugnada pela recorrente, uma vez 

que não há respaldo legal para tal ato.

9. Recurso Especial não provido.

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).” O Sr. Ministro Mauro Campbell 

Marques, as Sras. Ministras Assusete Magalhães (Presidente) e Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília (DF), 24 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 7.10.2016
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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 Regional Federal da 4ª 

Região assim ementado:

Administrativo. Mandado de segurança. Ensino superior. Matrícula. 

Inadimplência. Curso distinto.

A regra dos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.870/1999 autoriza a negativa da instituição 

de ensino superior em realizar a matrícula de aluno(a) inadimplente, ao fi nal 

do período letivo. Entretanto, versando o caso em exame de impedimento de 

matrícula tendo por base débito oriundo de curso diferente daquele que a aluna 

freqüenta atualmente, inviável a restrição imposta pelo impetrado. Precedentes 

deste Tribunal.

A recorrente, nas razões do Recurso Especial (fl s. 237-247, e-STJ), sustenta 

que ocorreu, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 5º da Lei n. 

9.870/1999, tendo em vista que o acórdão recorrido entendeu pela possibilidade 

da realização de matrícula da ora recorrida, apesar da inadimplência com a 

instituição de ensino, ora recorrente.

Acrescenta que “a inadimplência sugerida na lei como óbice à matrícula de 

alunos inadimplentes não se restringe aos contratos em andamento”.

Por fi m, pugna pelo reconhecimento na negativa de vigência do dispositivo 

legal acima mencionado, bem como pela constatação que há interpretação 

divergente dada por outro Tribunal acerca da matéria aqui em apreço.

Solicita, ainda, aplicação do efeito suspensivo ao presente Recurso Especial.

Contrarrazões às fl s. 258-262, e-STJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Os autos foram recebidos 

neste Gabinete em 2.3.2016.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo 

ao Recurso Especial, afi rmo que a outorga somente pode ser efetivada no STJ 
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por meio de Medida Cautelar, prevista no art. 288 do Regimento Interno desta 

Corte, razão pela qual indefi ro o pleito.

Nesse sentido:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Mandado de segurança. Abono salarial. Incorporação à remuneração. 

Recurso especial. Efeito suspensivo. Medida cautelar. Alegada violação aos arts. 23 

da Lei n. 12.016/2009, 1º, X, da Lei n. 9.717/1998, 1º, §§ 2º e 3º, alíneas a e b, e 24 

da Lei Complementar n. 101/2000. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/

STF. Lei Complementar Estadual n. 39/2002 e Decretos Estaduais n. 2.219/1997 e 

2.836/1998. Incidência da Súmula 280/STF. Agravo regimental improvido.

I. A jurisprudência desta Corte é fi rme no sentido de que “não cabe apreciação, 

pelo STJ, do pedido de efeito suspensivo a Recurso Especial feito nas próprias 

razões do recurso. A Ação Cautelar é o meio adequado para requerer efeito 

suspensivo da decisão impugnada (STJ, AgRg no REsp 1.538.963/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2016).

(...)

(AgRg no AREsp 647.641/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 17.3.2016, DJe 30.3.2016)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Inviável analisar o pedido 

de efeito suspensivo ao recurso especial quando pleiteado nas razões do apelo 

nobre. Violação ao art. 535, II, do CPC. Inexistência. Julgamento antecipado da 

lide. Ausência de ilegalidade. Revisão dos fundamentos do acórdão recorrido. 

Súmulas 5 e 7 do STJ. Agravo regimental não provido.

1. É inviável analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial quando 

pleiteado nas razões do apelo nobre. Conforme determina o art. 288 do RISTJ, 

a medida cautelar é a via adequada para o pedido de tutela antecipada com o 

objetivo de conferir efeito suspensivo ao recurso especial, devendo ser ajuizada 

de forma apartada, desde que satisfeitos os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora.

(...)

Passo à análise do mérito.

Conforme relatado pela Corte a quo, trata-se, na origem, de Apelação 

e remessa ofi cial interpostas contra sentença que concedeu a segurança para 

determinar à autoridade impetrada a efetivação da matrícula dos ora recorridos 

no curso de Direito para o primeiro semestre de 2015, indeferida em razão 

de inadimplência oriunda de curso diferente daquele que a aluna atualmente 

frequenta.
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O Tribunal Regional, ao dirimir a controvérsia, entendeu “não haver 

amparo legal para a Universidade recusar a matrícula de aluno aprovado em 

concurso vestibular, por estar ele inadimplente com relação a mensalidades de 

curso anterior. Tais débitos dizem respeito a outra relação jurídica, devendo ser 

reclamados na via própria, e não podem obstar o direito do aluno ao ingresso na 

instituição de ensino mediante aprovação em novo concurso vestibular”.

Em Recurso Especial, a Universidade do Vale do Itajaí alega que houve 

negativa de vigência ao art. 5º da Lei n. 9.870/1999, sob o argumento de que “a 

inadimplência sugerida na lei como óbice à matrícula de alunos inadimplentes 

não se restringe aos contratos em andamento”.

Tecidas tais considerações, impende destacar, conforme consignei em 

trabalho doutrinário, que o direito contemporâneo se orienta no sentido da 

busca pela efetividade. Assim, não basta que as normas sejam interpretadas de 

forma isolada. Há a necessidade de identifi car sua fi nalidade e relacionar seu 

sentido e alcance com outras normas do sistema jurídico.

Nessa linha, não bastam leis bem elaboradas e que resultem das melhores 

intenções do legislador. É preciso interpretá-las e aplicá-las concretamente, o 

que exige não apenas prudência, mas uma visão sistemática do ordenamento 

jurídico, atentando-se a possíveis contradições que possam existir entre as 

normas, e o sentido constitucionalmente adequado à aplicação ao caso concreto 

(Manual de Direito Consumidor, 5ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013, p. 134).

Ciente disso, vale salientar que a prestação de serviços educacionais 

caracteriza-se como relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir 

as regras destinadas à proteção do consumidor, o qual, por ser a parte mais 

vulnerável, merece especial atenção quando da interpretação das leis que, de 

alguma forma, incidem sobre as relações consumeristas

A propósito:

Recurso especial. Serviços educacionais. Relação de consumo. Aplicação do 

CDC. Fato do serviço. Prescrição quinquenal.

1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de 

serviços educacionais constitui relação de consumo.

2. Nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o 

prazo prescricional de 5 anos (artigo 27 do CDC).

3. O termo inicial da prescrição começa a fl uir a partir do momento em que o 

direito é violado, o qual coincide com o momento de nascimento da pretensão.
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4. Recurso especial não provido.

(REsp 647.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 4.12.2012, DJe 11.12.2012)

Destaco que o ponto de partida do CDC é a afi rmação do Princípio da 

Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade 

formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo.

Ainda sobre o princípio da vulnerabilidade, impende colacionar o 

ensinamento de João Batista de Almeida:

Desdobra-se em dois subprincípios. Primeiro, o de elaboração das normas 

jurídicas, a signifi car que as novas leis a serem editadas no setor deverão manter 

ou ampliar o conteúdo protetivo, tendo por fundamento teleológico o direito 

constitucionalmente previsto de defesa do consumidor (CF, art. 5º, XXXII). 

Segundo, o do sancionamento e interpretação das cláusulas e das normas jurídicas, 

por força do qual se objetiva alcançar a situação mais favorável para o consumidor, 

quer em razão do cunho protetivo da legislação para o consumidor, quer em razão 

do cunho protetivo da legislação, quer pela aceitação de sua inexperiência e 

vulnerabilidade, de modo a alcançar efetividade na tutela (...) (A Proteção Jurídica 

do Consumidor, 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 50) - grifei.

Também, não se pode olvidar que a educação, dada sua extrema 

relevância para o desenvolvimento da sociedade, é um direito consagrado 

constitucionalmente, tal como prevê o art. 205 da Constituição Federal, in 

verbis: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualifi cação para o trabalho”.

No caso dos autos, a parte insurgente defende a possibilidade de negar a 

efetivação da matrícula da ora recorrida, em razão de inadimplência oriunda de 

curso diverso daquele que a aluna atualmente frequenta. Sustenta haver respaldo 

para tanto no 5º da Lei n. 9.870/1999, o qual preconiza:

Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito 

à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o 

regimento da escola ou cláusula contratual.

Observa-se que o citado dispositivo legal expressamente autoriza a negativa 

da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente.
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No entanto, o caso trazido à análise desta Corte Superior não diz respeito 

à mera renovação de matrícula, mas sim à constituição de nova relação jurídica, 

ainda que na mesma instituição de ensino, na qual a recorrida, devidamente 

aprovada em concurso vestibular, pretende iniciar seus estudos no Curso de 

Direito.

Assim, assevero que não se mostra razoável que se proceda a uma 

interpretação extensiva da Lei em apreço de modo a prejudicar o consumidor, 

em especial aquele que almeja sua inserção no ambiente acadêmico. Não é esse 

o ideal balizador do ordenamento jurídico pátrio, o qual possui como escopo 

assegurar as diretrizes hermenêuticas de interpretação mais benéfi cas ao sujeito 

mais vulnerável da relação.

É importante lembrar que não se pretende construir um entendimento 

no sentido de que a dívida da ora recorrida com a instituição de ensino seja 

inexigível. A eventual cobrança de valores em aberto poderá ser realizada, 

porém pelos meios legais ordinários. O que não se admite, repito, é a pretendida 

negativa de matrícula na forma propugnada pela recorrente, uma vez que não há 

respaldo legal para tal ato.

Por tudo isso, entendo que o acórdão objurgado não merece reparos, 

devendo ser mantido em sua integralidade.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

É como voto.






