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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.149.493-BA 

(2009/0136194-7)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Agravante: Adrieli Lima de Oliveira

Procurador: Defensoria Pública da União

Agravado: Ministério Público Federal

Interes.: Adriana Lacerda Santos

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Administrativo. Processual Civil. Agravo interno no recurso 

especial. Improbidade administrativa. Inteligência do art. 2º da Lei n. 

8.429/1992. Estagiária da Caixa Econômica Federal. Enquadramento 

no conceito de agente público. Legitimidade para fi gurar no polo 

passivo da subjacente ação civil pública. Agravo desprovido.

1. O art. 2º da Lei n. 8.429/1992 dispõe: “Reputa-se agente 

público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 

vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas 

no artigo anterior” (entidades essas integrantes da “administração 

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da união, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 

empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja 

criação ou custeio o erário haja contribuído ou concorra com mais de 

cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual” - art. 1º do 

mencionado diploma).

2. Como já teve o ensejo de consignar esta Corte, “o alcance 

conferido pelo legislador quanto à expressão ‘agente público’ possui 

expressivo elastério, o que faz com que os sujeitos ativos dos atos de 

improbidade administrativa não sejam apenas os servidores públicos, 

mas, também, quaisquer outras pessoas que estejam de algum modo 

vinculadas ao Poder Público” (REsp 1.081.098/DF, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2009).
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3. No caso dos autos, a agravante, estagiária da Caixa Econômica 

Federal, possuía, sim, vínculo - ainda que transitório e de caráter 

educativo - com essa empresa pública federal, tendo, segundo as 

alegações do Parquet (as quais poderão ser comprovadas ou não, com 

o regular curso da subjacente ação civil pública), utilizado-se de tal 

condição para auferir vantagem econômica, por meio da realização 

de saques irregulares de contas de clientes da instituição fi nanceira. 

Portanto, não há como deixar de reconhecer a sua legitimidade para 

fi gurar no polo passivo da demanda. Precedente específi co: REsp 

1.352.035/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

8.9.2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, Prosseguindo o julgamento, após o 

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

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, negar provimento ao agravo interno, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, 

Gurgel de Faria (RISTJ, art. 162, § 4º, segunda parte) e Benedito Gonçalves 

(voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 6.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de agravo interno desafi ando 

decisão monocrática pela qual dei provimento ao recurso especial interposto 

pelo Ministério Público Federal para determinar que a instância de origem, 

afastada a ilegitimidade da estagiária da Caixa Econômica Federal para fi gurar 

no polo passivo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, 

desse regular curso ao feito.
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A parte recorrente, representada pela Defensoria Pública da União, 

sustenta que: (I) o entendimento adotado transborda da análise dos requisitos 

de admissibilidade do recurso, não se enquadrando na permissão do art. 932, 

inciso V do NCPC, pois não há, a respeito da matéria, jurisprudência pacifi cada; 

e (II) a atividade desenvolvida por estagiários não está abrangida pela Lei de 

Improbidade Administrativa, pois que não se trata de mandato, cargo, emprego 

ou função.

Devidamente intimado para apresentar impugnação, o Parquet federal 

pugnou pelo desprovimento do agravo interno (fl s. 285/291).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): A irresignação não merece 

acolhida.

Inicialmente, ressalto que, nos temos da Súmula 568 desta Corte, editada 

sob a égide do novo CPC, “O relator, monocraticamente e no Superior 

Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver 

entendimento dominante acerca do tema”.

Por outro lado, o fi rme entendimento deste Superior Tribunal, no sentido 

de que eventual nulidade da decisão monocrática, por ofensa ao art. 557 do 

CPC/1973, fi ca superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado (a 

título de exemplo, AgInt no AREsp 892.265/RS, Relator Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 23.8.2016), é plenamente aplicável às decisões 

proferidas na vigência do novo diploma processual civil.

Não há falar, por esses motivos, em nulidade da decisão singular ora 

impugnada.

Quanto ao mérito, relembro que o  art. 2º da Lei n. 8.429/1992 dispõe, 

verbis: “Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 

anterior” (entidades essas integrantes da “administração direta, indireta ou 

fundacional de qualquer dos poderes da união, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 
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de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja contribuído ou concorra 

com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual” - art. 1º do 

mencionado diploma).

Pois bem, como já teve o ensejo de consignar esta Corte, “o alcance 

conferido pelo legislador quanto à expressão ‘agente público’ possui expressivo 

elastério, o que faz com que os sujeitos ativos dos atos de improbidade 

administrativa não sejam apenas os servidores públicos, mas, também, quaisquer 

outras pessoas que estejam de algum modo vinculadas ao Poder Público” (REsp 

1.081.098/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2009)

Ora, a agravante, estagiária da Caixa Econômica Federal, possuía, sim, 

vínculo - ainda que transitório e de caráter educativo - com essa empresa 

pública federal, tendo, segundo as alegações do Parquet (as quais poderão ser 

comprovadas ou não, com o regular curso da subjacente ação civil pública), 

utilizado-se de tal condição para auferir vantagem econômica, por meio da 

realização de saques irregulares de contas de clientes da instituição fi nanceira. 

Portanto, não há como deixar de reconhecer a sua legitimidade para fi gurar no 

polo passivo da demanda. Nessa linha de percepção, trago à colação a ementa do 

precedente utilizado como razão de decidir pelo decisum ora impugnado:

Improbidade administrativa. Estagiária. Enquadramento no conceito de 

agente público preconizado pela Lei n. 8.429/1992. Precedentes. Recurso especial 

provido.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta 

pelo Ministério Público Federal, ora recorrente, contra Michele Pires Xavier, 

ora recorrida, objetivando a condenação por ato ímprobo, praticado quando 

a recorrida era estagiária da CEF, consistente na apropriação de valores que 

transferiu da conta de um cliente, utilizando, para tanto, senha pessoal de uma 

funcionária da CEF, auferindo um total de R$ 11.121,27 (onze mil, cento e vinte e 

um reais e vinte e sete centavos).

2. O Juiz de 1º Grau julgou o pedido procedente.

3. O Tribunal a quo negou provimento aos Embargos Infringentes do ora 

recorrente, e assim consignou na decisão: “Por isso mesmo, não se pode considerar 

probo o contexto em que um estagiário possui poder semelhante ao de um 

agente público, reclamando cautela a imposição das reprimendas cominadas à 

improbidade administrativas a eventual excesso do estagiário.” (fl . 476).

4. Contudo, o conceito de agente público, constante dos artigos 2º e 3º da Lei 

n. 8.429/1992, abrange não apenas os servidores públicos, mas todo aquele que 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública.
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5. Assim, o estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, 

remunerado ou não, se enquadra no conceito legal de agente público preconizado 

pela Lei n. 8.429/1992. Nesse sentido: REsp 495.933-RS, Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJe 19.4.2004, MC 21.122/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.3.2014.

6. Ademais, as disposições da Lei n. 8.429/1992 são aplicáveis também 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, pois 

o objetivo da Lei de Improbidade é não apenas punir, mas também afastar do 

serviço público os que praticam atos incompatíveis com o exercício da função 

pública.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1.352.035/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

8.9.2015)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Agravo interno no recurso especial. 

Improbidade administrativa. Conduta praticada por estagiária. 

Enquadramento no conceito de agente público previsto no art. 2º 

da Lei n. 8.429/1992. Possibilidade. Agravo interno não provido, 

acompanhando o relator Ministro Sérgio Kukina.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Como bem delimitado no voto 

proferido pelo Ministro Sérgio Kukina, trata-se de agravo interno interposto 

por Adrieli Lima de Oliveira contra decisão monocrática que deu provimento 

ao recurso especial, interposto pelo ora agravado, para afastar a ilegitimidade 

passiva da requerida e determinar o prosseguimento da ação civil pública de 

improbidade.

O Ministro Relator nega provimento ao apelo ao fundamento de que a 

agravante possuía vínculo com a Caixa Econômica Federal e que realizou saques 

indevidos em contas de clientes, utilizando-se de sua posição na instituição.

A Ministra Regina Helena Costa acompanhou o voto do Ministro Sérgio 

Kukina e o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho divergiu do relator.
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Na sequência, pedi vista.

Com efeito, conforme já decidi no REsp 1.419.592/CE, “a novel 

jurisprudência desta Corte entende que o estagiário que atua no serviço público, 

ainda que transitoriamente, remunerado ou não, está sujeito a responsabilização 

por ato de improbidade administrativa.”

A propósito:

Improbidade administrativa. Estagiária. Enquadramento no conceito de 

agente público preconizado pela Lei n. 8.429/1992. Precedentes. Recurso especial 

provido.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta 

pelo Ministério Público Federal, ora recorrente, contra Michele Pires Xavier, 

ora recorrida, objetivando a condenação por ato ímprobo, praticado quando 

a recorrida era estagiária da CEF, consistente na apropriação de valores que 

transferiu da conta de um cliente, utilizando, para tanto, senha pessoal de uma 

funcionária da CEF, auferindo um total de R$ 11.121,27 (onze mil, cento e vinte e 

um reais e vinte e sete centavos).

2. O Juiz de 1º Grau julgou o pedido procedente.

3. O Tribunal a quo negou provimento aos Embargos Infringentes do ora 

recorrente, e assim consignou na decisão: “Por isso mesmo, não se pode considerar 

probo o contexto em que um estagiário possui poder semelhante ao de um 

agente público, reclamando cautela a imposição das reprimendas cominadas à 

improbidade administrativas a eventual excesso do estagiário.” (fl . 476).

4. Contudo, o conceito de agente público, constante dos artigos 2º e 3º da Lei 

n. 8.429/1992, abrange não apenas os servidores públicos, mas todo aquele que 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública.

5. Assim, o estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, 

remunerado ou não, se enquadra no conceito legal de agente público preconizado 

pela Lei n. 8.429/1992. Nesse sentido: REsp 495.933-RS, Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJe 19.4.2004, MC 21.122/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.3.2014.

6. Ademais, as disposições da Lei n. 8.429/1992 são aplicáveis também 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, pois 

o objetivo da Lei de Improbidade é não apenas punir, mas também afastar do 

serviço público os que praticam atos incompatíveis com o exercício da função 

pública.

7. Recurso Especial provido (REsp 1.352.035/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 8.9.2015).
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Também nesse sentido, a decisão monocrática da lavra da Ministra Regina 

Helena Costa no REsp 1.407.741/RS, publicada no DJe em 14.10.2016.

Com essas breves considerações, acompanho o Relator, Ministro Sérgio 

Kukina, para negar provimento ao agravo interno.

É o voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Senhor Presidente, no 

meu entender, não há demonstração de situação que justifi que colocar as duas 

estagiárias como agentes públicos. Não há justa causa nessa inicial.

2. Voto pelo provimento do Agravo Interno.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA N. 31.221-AL (2009/0247134-0)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Agravante: Cícero Amélio da Silva e outro

Advogados: Adelmo Sérgio Pereira Cabral

Carlos Barros Mero e outro(s)

Agravante: Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas

Advogado: Adelmo Sérgio Pereira Cabral e outro(s)

Agravado: Ordem dos Advogados do Brasil Seção Alagoas

Advogado: Mariana Oliveira de Melo Cavalcanti

Interes.: Estado de Alagoas

Procurador: Sérgio Ricardo Freire de Sousa Pepeu e outro(s)

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso 

ordinário em mandado de segurança coletivo impetrado pela Ordem 
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dos Advogados do Brasil-Seção Alagoas contra ato de autoridade 

da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas que deflagrou 

processo para preenchimento de vaga que, aos olhos da impetrante, 

não pertenceria ao Legislativo. Pertinência subjetiva da OAB para 

propor MS em defesa da ordem jurídica do Estado Democrático 

de Direito, assim como em favor dos advogados componentes do 

seu quadro. Precedentes: RMS 36.483/RJ, rel. Min. Alderita Ramos 

de Oliveira, DJe 29.8.2012; RMS 1.906/MT, rel. Min. Francisco 

Peçanha Martins, DJ 25.10.1993. Agravo regimental desprovido.

1. A questão de fundo se circunscreve em saber se a Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional de Alagoas, tem legitimidade ativa 

para o Mandado de Segurança Coletivo que objetiva assegurar o 

correto procedimento de escolha de candidato para ocupar vaga de 

Conselheiro de Tribunal de Contas do Estado.

2. O estatuto regulamentador da profi ssão, Lei n. 8.906/1994, 

prevê, em seu art. 44, a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil 

como serviço público destinado a defender a Constituição, a ordem 

jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça 

social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração 

da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. 

Ampliou-se a compreensão da Lei n. 4.215/1963, que preteritamente 

regulava a profi ssão, e que previa caber à OAB apenas representar, 

em juízo e fora dele, os interesses gerais da classe dos Advogados e os 

individuais, relacionados com o exercício da Advocacia.

3. Assinale-se o caráter ambivalente da Entidade: luta pelos 

interesses corporativos, como também pelos Direitos Humanos e 

pela supremacia da Ordem Democrática, possuindo mandato 

constitucional para tomar parte de todas essas questões.

4. Assim, é inegável que, caso futuramente se entenda, no 

mérito do mandamus, que ocorreu violação às regras procedimentais 

levadas a efeito pela Assembleia Legislativa Alagoana na escolha 

de Conselheiro, a assunção do Membro do TCE teria ocorrido em 

afronta à legalidade, exsurgindo, portanto, a legitimidade da Entidade 

Advocatícia, ainda que não tivesse pretensão alguma a que a vaga fosse 

preenchida por algum Advogado.

5. Contrariamente aos esforços argumentativos dos Agravantes, 

esta Corte Superior não pode, no presente Recurso Ordinário em MS, 
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suprimir a competência originária do TRF da 5ª Região para dizer se 

há ou não previsão legal de reserva de vaga nos Tribunais de Contas 

para Advogados, até porque o que pretende a parte Agravada, OAB/

AL, é justamente que o feito seja apreciado no mérito, a fi m de que 

sejam sindicados todos os elementos concernentes ao preenchimento 

da vaga na Corte Alagoana de Contas.

6. Agravo Regimental desprovido.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao Agravo 

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

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina 

Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 5 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 18.5.2016

RELATÓRIO

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

Regimental interposto por Cícero Amélio da Silva e por Assembleia Legislativa 

do Estado de Alagoas às fl s. 297/304, a partir do qual objetiva a reforma ou a 

reconsideração da decisão de minha lavra proferida às fl s. 284/292, que deu 

provimento ao Recurso Ordinário da OAB/AL para determinar a apreciação 

meritória do mandamus, dado o reconhecimento da legitimidade da OAB/

AL para o tema de fundo questionado. Confi ra-se a ementa do decisum ora 

impugnado:

Administrativo e Processual Civil. Mandado de segurança coletivo impetrado 

pela Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Alagoas contra ato de autoridade 

da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas que defl agrou processo para 

preenchimento da vaga que, aos olhos da entidade impetrante, não pertenceria 

ao Legislativo. Pertinência subjetiva da OAB para propor writ em defesa da 
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ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, assim como em favor de seus 

associados. Precedente: RMS 36.483/RJ, rel. p/ acórdão Min. Alderita Ramos de 

Oliveira, DJe 29.8.2012. Recurso ordinário conhecido e provido para declarar 

a legitimidade ativa da Ordem dos Advogados do Brasil quanto à impetração 

em espeque, cassando, por consequência, o acórdão recorrido, determinando 

a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a fi m de que 

aprecie a impetração em seus aspectos meritórios. Urgência (fl s. 284/292).

2. O Agravante sustenta, em síntese, inexistir vaga para integrante da 

OAB/AL a ser ocupada no Tribunal de Contas Alagoano, motivo pelo qual a 

Entidade não ostenta legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança 

que cuide do preenchimento da cadeira. Pede seja exercido o juízo de retratação 

ou seja o feito submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado desta Corte 

Superior.

3. Intimada, a Seccional Alagoana da Entidade apresentou impugnação às 

fl s. 309/354, aduzindo que, apesar de a Ordem dos Advogados do Brasil possuir, 

em tese, legitimidade ad causam para tratar de temas que superam questões 

de interesse meramente corporativo, afi rmou a inadequação da via eleita do 

Mandado de Segurança, bem como estatuiu não haver legitimidade para que 

a Vice-Presidente do Conselho Seccional Alagoano assinasse a postulação da 

segurança, tendo agido para além dos limites de sua competência (fl s. 326).

4. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Não obstantes 

os argumentos esposados pelos Agravantes, a decisão agravada não merece ser 

modifi cada.

2. A questão de fundo se circunscreve em saber se a Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seção Alagoas, tem legitimidade ativa para Mandado de Segurança 

Coletivo que objetiva assegurar o correto procedimento de escolha de candidato 

que ocupará vaga de Conselheiro de Tribunal de Contas do Estado.

3. Conforme se dessume da exordial, pretende a Entidade garantir 

que os Advogados possam concorrer à vaga, sob o argumento de que, com 

a ocorrência da aposentadoria de um dos Conselheiros em setembro/2007, 

não poderia a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas iniciar processo 

para preenchimento da vacância surgida como se de sua indicação fosse, em 
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detrimento dos Advogados. Conforme se dessume dos autos, o TRF da 5ª 

Região extinguiu o mandamus sem resolução de mérito, ao fundamento de 

ilegitimidade ativa da OAB/AL para o feito (preenchimento de vaga no TCE/

AL).

4. Sobre o tema, é cediço que a legitimação ordinária para a propositura de 

ações em geral está prevista no art. 6o. do CPC, segundo o qual ninguém poderá 

pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Resulta 

desse dispositivo que as hipóteses de legitimação extraordinária, na qual se 

pleiteia em nome próprio direito alheio, devem ser expressamente previstas em 

lei.

5. Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXX, b da Carta Magna de 1988 que 

o Mandado de Segurança Coletivo pode ser impetrado por organização sindical, 

Entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo 

menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

6. Por oportuno, a Carta Cidadã dispõe especialmente sobre o Advogado 

como profi ssional indispensável à administração da Justiça (art. 133), sendo 

certo que o estatuto regulamentador da profi ssão, Lei n. 8.906/1994, prevê, em 

seu art. 44, a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil como serviço público 

destinado a defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de 

direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela 

rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições 

jurídicas. Ampliou-se a compreensão da Lei n. 4.215/1963, que preteritamente 

regulava a profi ssão, e que previa caber à OAB apenas representar, em juízo e fora 

dele, os interesses gerais da classe dos Advogados e os individuais, relacionados com o 

exercício da profi ssão.

7. Não se trata, como se vê, de fi nalidade meramente classista, provinciana, 

limitada a simples interesses da classe profi ssional advocatícia. Contrariamente, 

dirige-se à elevada preservação da ordem jurídica do Estado Democrático de 

Direito.

8. Pois bem. Feita essa colheita legislativa sobre o Mandado de Segurança e 

sobre a Advocacia, extrai-se da situação em exame que a Ordem dos Advogados 

do Brasil, por sua Seccional Alagoana, ostenta legitimidade ativa para 

impetrar mandamus contra ato de autoridade pública que alegadamente estaria 

inobservando as normas constitucionais e legais quanto ao preenchimento da 

vaga em Tribunal de Contas, especialmente pela possibilidade de um Advogado 

ser escolhido Conselheiro daquela Corte.
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9. Nessa específi ca situação, dúvida não há que a Entidade defende não 

apenas direitos dos Advogados componentes do seu quadro, mas também a 

própria ordem jurídica e o perfeito funcionamento do Estado Democrático 

de Direito, como dito. É inegável que, caso futuramente se entenda, no mérito 

do mandamus, que ocorreu violação às regras procedimentais levadas a efeito 

pela Assembleia Legislativa Alagoana na escolha de Conselheiro, a assunção 

do Membro do TCE teria ocorrido em afronta à legalidade, exsurgindo, 

irreprochavelmente, a legitimidade da Entidade advocatícia, ainda que não 

tivesse pretensão alguma a que a vaga fosse concorrida e preenchida por 

Advogados.

10. Mas, no caso específi co, há interesse dos Advogados globalmente 

considerados, de modo que, muito embora se saiba, pelo Princípio Filosófi co da 

Contingência, que a existência não se pressupõe de sua essência, ou seja, não se sabe 

se, necessariamente, um Advogado seria alçado à vaga de Conselheiro do TCE, 

o fato é que não se pode exonerar a possibilidade de que isso ocorra, desde que 

se permita ao Advogado concorrer à vaga que julga ser elegível. Essa é a tese 

esposada na presente Impetração, tendo a OAB efetiva pertinência subjetiva 

para defender os interesses de seus associados, para além da própria ordem 

jurídica do Estado de Direito.

11. Não pode ser aceito o fundamento do Tribunal de origem segundo 

o qual se a Ordem detivesse a legitimidade ativa ampla para propor ações em 

defesa de interesses individuais, coletivos e difusos, sempre que a ordem jurídica 

resultasse maculada, poderia propor todas as demandas possíveis e imagináveis (fl s. 

165), pois, a prevalecer o fundamento do Acórdão a quo, se estaria retirando a 

legitimidade ativa da Entidade pela simples circunstância de lhe ser franqueada 

constitucionalmente o ajuizamento de inúmeras ações em defesa da ordem 

jurídica, o que resultaria numa espécie de argumentum ad hominem frente à 

Entidade de Advogados.

12. Nessa ordem de ideias, exsurge em reforço aos argumentos da ora 

Recorrente a inteligência da Súmula 630 da Corte Suprema, segundo a qual 

a Entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a 

pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.

13. A legitimidade da OAB/AL, ao que se dessume da análise da demanda, 

pode se circunscrever a interesse de parte dos integrantes da entidade, ex 

vi Súmula 630/STF, como também pode transcender os limites da matéria 
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relativa à classe, conforme a inteligência da Constituição Federal e da Lei 

regulamentadora da profi ssão advocatícia, para açambarcar amplíssimos temas 

dos Direitos Humanos e do Regime Democrático de Direito – talvez não haja 

ninguém melhor que os Advogados para debatê-los.

14. As intervenções no movimento Diretas Já e na Constituinte de 87/88, 

no aprimoramento da Lei da Ficha Limpa, em petições nos procedimentos 

de Impeachment, em campanhas nacionais de Combate à Violência contra a 

Mulher, em iniciativas contra a cobrança abusiva de tributos, apenas para citar 

casos mais recentes, são provas de que a OAB não se esconde nas fortalezas 

das vontades interna corporis. Por isso, assinale-se o caráter ambivalente da 

Entidade: luta pelos interesses corporativos, por um lado, como também pelos 

Direitos Humanos, pela supremacia da Ordem Democrática, por outro. A OAB 

possui mandato constitucional para tomar parte de todas essas questões.

15. Posto isto, esta Corte Superior alberga a tese brandida pelo Recorrente, 

conforme se verifi ca do seguinte julgado:

Recurso em mandado de segurança. Legitimidade ativa da Ordem dos 

Advogados do Brasil. Substituta processual. Mandado de segurança individual. 

Interpretação conjunta e sem restrição do art. 5º, inciso XXI da CRFB com o art. 

44, inciso II, da Lei n. 8.096/1994. Inteligência da Súmula 630 do STF. Art. 515, 

§ 3º do CPC. Inaplicabilidade ao recurso ordinário em mandado de segurança. 

Transformação da competência recursal do STJ em originária. Obediência ao texto 

constitucional. Precedentes desta Corte. Recurso ordinário provido por maioria.

1. Pode a entidade de classe impetrar mandado de segurança em favor do seu 

associado, desde que previamente autorizada, sendo certo que não há distinção, 

no inciso XXI do art. 5º da CRFB, se em ação individual ou coletiva. Ademais, tal 

dispositivo constitucional deve ser interpretado sem qualquer restrição e em 

conjunto com o art. 44, inciso II, da Lei n. 8.096/1994.

2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema encontra-se 

consagrado na Súmula 630, segundo a qual A entidade de classe tem legitimação 

para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse 

apenas a uma parte da respectiva categoria.

3. A Constituição Federal previu expressamente as hipóteses de competência 

originária e recursal deste Superior Tribunal de Justiça (art. 105, incisos I e II). 

Desse modo, a aplicação do art. 515, § 3º do CPC ao recurso ordinário, com a 

consequente transformação da competência recursal desta Corte em originária, 

incorreria em flagrante contrariedade ao texto constitucional e configuraria 

evidente usurpação da competência do Tribunal local para apreciação do mérito 

da demanda. Precedentes do STJ e do STF.
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4. Recurso em Mandado de Segurança provido, por maioria, para reconhecer 

a legitimidade ativa da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado 

do Rio de Janeiro e determinar a devolução dos autos à Corte a quo para o 

julgamento do mérito do mandado de segurança (RMS 36.483/RJ, Rel. p/ Acórdão 

Min. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 29.8.2012).

Recurso ordinario. Mandado de segurança coletivo. Concurso publico. Cargo 

de Promotor de Justiça. Legitimidade da OAB/MT.

1. A Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil tem 

legitimidade para impetrar Mandado de Segurança Coletivo em favor de seus 

associados impugnando a limitação de idade no concurso para o cargo de 

Promotor de Justiça.

2. Recurso provido para afastar a decretação de carencia de ação (RMS 1.906/

MT, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 25.10.1993, p. 22.468).

16. Muito embora aleguem os Agravantes que nenhuma das vagas [do 

Tribunal de Contas de Alagoas] destina-se à Ordem, nem esta interfere na formação 

de listas ou indicação dos eleitos (fl s. 298), trata-se de tema de fundo sobre o qual 

deve se manifestar o TRF da 5ª Região, tão logo os autos sejam devolvidos a 

esta Corte para julgamento do mandamus.

17. O fato é que, contrariamente aos esforços argumentativos dos 

Agravantes, esta Corte Superior não pode, neste Recurso Ordinário, suprimir a 

competência originária do TRF da 5ª Região para dizer se há ou não previsão 

legal de reserva de vaga nos Tribunais de Contas para Advogados, até porque o 

que pretende a parte Agravada, OAB/AL, é justamente que o feito seja apreciado 

no mérito, a fi m de que sejam sindicados todos os elementos concernentes ao 

preenchimento da vaga na Corte Alagoana de Contas. Nada mais.

18. Noutras palavras, os argumentos expendidos pelos Agravantes – 

conducentes a quem pode ou não concorrer a vaga no TCE/AL – terminam 

por auxiliar a compreensão de que o feito deve ser com urgência remetido ao 

Tribunal a quo, para que melhor diga a respeito do tema.

19. Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que, reformado o 

Acórdão a quo, declarou a legitimidade ativa da Ordem dos Advogados do 

Brasil quanto à impetração em espeque e determinou a devolução dos autos ao 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para julgamento de mérito.

20. Diante dessas considerações, nega-se provimento ao Agravo 

Regimental de Cícero Amélio da Silva e Assembleia Legislativa do Estado de 

Alagoas. É como voto.
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.372.917-SC 

(2013/0065776-5)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Agravante: Ministério Público Federal - MPF

Agravado: Maurício da Silva

Advogados: Cláudio Scarpeta Borges e outro(s) - SC008461

Patrícia Muller - SC018295

Interes.: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Administrativo. Processual Civil e sancionador. Agravo 

regimental. Ação civil pública. Imputação da prática de ato de 

improbidade administrativa, com base nos arts. 10 e 11 da Lei n. 

8.429/1992. Cumulação do mandato de vereador com outro cargo 

público. Necessidade de manifestação, pelo órgão julgador, acerca 

da existência ou não do elemento subjetivo na conduta do agente, 

o que não ocorreu na espécie, razão pela qual impõe-se a pronúncia 

de nulidade do aresto de rescisória. Agravo regimental do MPF 

parcialmente provido e, em desdobramento, recurso especial do 

autor da ação rescisória parcialmente provido para reconhecer a 

indispensabilidade da afi rmação sobre a presença do dolo, ainda que 

genérico, para a confi guração da conduta prevista no art. 11 da LIA, 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a 

rescisória seja reexaminada também sob tal premissa.

1. A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da 

moralidade administrativa; porém, sua aplicação deve ser feita com 

cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis 

e meras irregularidades. Precedente: REsp 996.791/PR, Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe 27.4.2011.

2. Mostra-se imperioso que se separem os atos apenasmente 

ilegais ou irregulares e os eivados de intuito malsão, propósito maléfi co 

ou ânimo de afrontar os dispositivos escritos no sistema jurídico, sob 

pena de se universalizar a imputação meramente formal de quaisquer 
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condutas lesivas, retirando-se da improbidade a sua conotação 

específi ca e distintiva de sua natureza.

3. É bem verdade que, na hipótese de acumulação de cargos, se 

consignadas a efetiva prestação de serviço público, a irrisoriedade da 

contraprestação paga ao profi ssional e a boa-fé do contratado, afasta-

se a violação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sobretudo quando as 

premissas fáticas do Acórdão recorrido evidenciam a ocorrência de 

simples irregularidade e inexistência de desvio ético ou inabilitação 

moral para o exercício do munus público. Precedente: AgRg no REsp 

1.245.622/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.6.2011.

4. In casu, porém, previamente à referida averiguação, caberia ao 

Órgão Acusador e o Tribunal de origem evidenciar nos autos que o 

imputado agiu com o animus de macular princípios administrativos; a 

condenação por ato ímprobo exige inequívoca presença do elemento 

subjetivo malicioso do Agente Público – inocorrente na espécie –, 

pois o Réu se escudou na patente inconstitucionalidade do art. 14 da 

Lei Orgânica do Município de Tubarão/SC que, em alegada afronta 

à CF/1988 e à Constituição Catarinense, dispôs sobre a proibição de 

cumulação da Vereança com outro cargo.

5. É que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, a hipótese do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 reclama a 

demonstração do dolo, ainda que na sua forma genérica; mas o dolo 

tem que estar presente. Na vertente situação, como o Tribunal de 

origem não fez esse exame na rescisória – era um dos temas postos na 

iniciativa –, o autor desta ação de rescisão advogou a tese de que ele 

não agiu com dolo. O Tribunal, na rescisória, em vez de se deter no 

enfrentamento desse elemento, afi rmou que a questão era secundária, 

porque não se exige o dolo no art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Entretanto, 

compreendo-se que a imputação exige o descortino do agir doloso, 

não se pode, para logo, sob pena de supressão de instância, dizer-se, 

em Apelo Extremo em sede de rescisória, que houve ou não o dolo. O 

Tribunal local deve efetivamente enfrentar esse aspecto.

6. Agravo regimental do MPF parcialmente provido e, em 

desdobramento, Recurso Especial do Autor da Ação Rescisória 

parcialmente provido para reconhecer a indispensabilidade da 

afirmação sobre a presença do dolo, ainda que genérico, para a 
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confi guração da conduta prevista no art. 11 da LIA, determinando 

o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a rescisória seja 

reexaminada também sob tal premissa.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. 

Ministro Sérgio Kukina, por unanimidade, dar parcial provimento ao Agravo 

Regimental e, em desdobramento, prover parcialmente o recurso especial do réu 

Maurício da Silva, para reconhecer a indispensabilidade da afi rmação sobre a 

presença do dolo, ainda que genérico, para a confi guração da conduta prevista 

no art. 11 da LIA, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem 

para que a rescisória seja reexaminada também sob tal premissa, nos termos da 

reformulação de voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) (voto-

vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 15 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 16.11.2016

RELATÓRIO

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

Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão 

monocrática de minha lavra, que apresentou a seguinte ementa:

Administrativo. Recurso especial. Ação rescisória. Ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa. Imputação e condenação pelo art. 11 da Lei n. 

8.429/1992. Alegação de cumulação indevida de cargos públicos. Vereador do 

Município de Tubarão/SC e ocupante do cargo em comissão de Coordenador 

Regional de Educação de Tubarão, no período de 24 a 31.1.2003 e do cargo 

comissionado de Gerente Regional de Educação, da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional de Tubarão, tendo tomado posse e assumido o 
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exercício em 11.4.2003, mas não se afastou da vereança, recebendo os subsídios 

daquele e a remuneração deste. Pretensão rescisória. Não se evidenciou o 

necessário elemento subjetivo malicioso caracterizador de ato ímprobo pelo 

agente público. Recurso especial de Maurício da Silva conhecido e provido para 

julgar procedente a ação rescisória e, por consequência, improcedente a ação civil 

pública por ato de improbidade administrativa, em virtude de rescisão do julgado 

proferido pelo TJ/SC na Apelação Cível n. 2007.012753-4, sem condenação do 

autor em honorários advocatícios, no entanto. (fl s. 1.293/1.300).

2. Argumenta o Parquet, às fl s. 1.309/1.315, que não poderia ter sido 

proferida decisão monocrática na espécie, porquanto era matéria controvertida 

nos Tribunais a necessidade de identifi cação do dolo nas condutas do agente 

que se amoldam ao art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Aponta que a pretensão 

rescindenda encontra obstáculo na Súmula 343/STF. Sustenta, ao fi m, que 

o Tribunal a quo apontou que a conduta do agente na acumulação do mandato 

parlamentar (vereador) com cargo em comissão no Poder Executivo municipal 

decorreu de sua vontade livre e consciente de ocupar os dois cargos, desconsiderando a 

vedação contida na Lei Orgânica do Município de Tubarão/SC (fl s. 1.314).

3. Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão do 

feito ao órgão Colegiado competente, a fi m de que seja negado provimento ao 

Recurso Especial (fl s. 1.315).

4. É o relatório.

VOTO

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

quanto à alegação do Parquet Federal de violação ao art. 557, § 1º do CPC/1973, 

ao argumento de que não há jurisprudência dominante do Tribunal a justifi car 

a adoção de decisão monocrática para o provimento do Apelo Raro, deve-se 

assinalar, em primeiro lugar, que é da atribuição do Ministro Relator, nos termos 

do art. 34, I do Regimento Interno do STJ, ordenar e dirigir o processo, o que 

compreende as mais amplas possibilidades de instrução e de decisão no feito.

2. Sobre o tema, convém trazer à balha a renomada lição dos Professores 

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em 

comentário ao art. 557 do CPC/1973. Confi ra-se:

Na verdade, a norma dixit minus quam voluit. O sistema permite ao relator, 

como juiz preparador do recurso de competência do colegiado, que decida 
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como entender necessário, de acordo com o seu livre convencimento motivado 

(CPC 131). O que a norma reformada quer é a economia processual, com a 

facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir tudo, desde 

a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob controle do 

colegiado a que pertence, órgão competente para decidir, de modo defi nitivo, 

sobre a admissibilidade e mérito do recurso (Código de Processo Civil Comentado 

e Legislação Extravagante, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2010, p. 1.001).

3. Verifi ca-se, nesse particular, não haver afronta alguma ao dispositivo 

apontado, contrariamente ao que postula o Parquet, porquanto o Relator, 

assentado na moldura fático-probatória delineada pelo Tribunal a quo, exerceu 

legitimamente o poder que lhe confere a norma processual de regência, é dizer, 

o art. 557, § 1º do CPC, ao entender que a causa estava apta a receber um 

julgamento monocrático de mérito.

4. É crucial notar que a decisão ora agravada afastou a condenação ao 

fundamento de ausência de dolo ou culpa ensejadora de ato ímprobo. Esse 

entendimento está em plena convergência com o entendimento jurisprudencial 

desta Corte Superior, segundo o qual a confi guração de qualquer ato de improbidade 

administrativa exige a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, 

pois não é admitida a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico 

brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de 

Improbidade Administrativa (...) é importante ressaltar que a forma culposa somente 

é admitida no ato de improbidade administrativa relacionado à lesão ao erário (art. 

10 da LIA), não sendo aplicável aos demais tipos (arts. 9º e 11 da LIA) (REsp 

875.163/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1º.7.2009). Referida constatação 

permite ao magistrado adotar, em casos similares, a inteligência da decisão 

monocrática do Ministro Relator a que alude o art. 557 do CPC.

5. Por fi m, lembre-se que eventual alegação de nulidade da decisão singular 

fi ca superada com a apreciação do tema pelo Órgão Colegiado em sede de 

Agravo Interno.

6. Quanto ao mérito, é crucial pontuar, inicialmente, que o fato de ocorrer 

cumulação de cargos públicos pode constituir irregularidade ou mera ilegalidade, 

não resultando em prática de ato ímprobo, que exige a desonestidade do Agente 

Público, conforme precedentes desta Corte Superior:

Administrativo. Processual Civil Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Cumulação indevida de cargos públicos. Análise dos elementos caracterizadores 

do ato de improbidade. Incidência da Súmula 7/STJ.
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1. A confi guração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 

da Lei de Improbidade Administrativa (atos de improbidade administrativa que 

causam prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença 

do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa, o mesmo não 

ocorrendo com os tipos previstos nos arts. 9º e 11 da mesma Lei (enriquecimento 

ilícito e atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios 

da administração pública), os quais se prendem ao elemento volitivo do agente 

(critério subjetivo), exigindo-se o dolo.

(...).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 666.459/SP, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.6.2015).

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade. Acumulação de cargos. 

Médico. Unicidade nos vínculos mantidos com o Estado. Mera irregularidade. Art. 

11 da Lei n. 8.429/1992. Violação não confi gurada.

1. Hipótese em que foi ajuizada Ação Civil Pública por prática de improbidade 

administrativa consubstanciada na suposta acumulação de três cargos públicos 

remunerados de médico: dois vínculos empregatícios com o Instituto de Saúde 

do Paraná, autarquia estadual, e um com o Município de Santa Terezinha de 

Itaipu. O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, porém o Tribunal de 

origem reformou a sentença, por entender que houve mera irregularidade.

2. Da leitura do acórdão recorrido não se pode inferir ter havido acumulação 

ilegal de três cargos, pois, segundo consta no voto-condutor, o recorrido exerceu 

uma função municipal e outra estadual, sendo meramente formal a duplicidade 

do vínculo empregatício com o Estado. Além disso, fi caram consignadas a efetiva 

prestação do serviço médico e o valor irrisório da contraprestação auferida, 

enfatizando-se que o recorrido agiu de boa-fé e foi exonerado a pedido do cargo 

municipal antes da propositura da ação.

3. A Lei n. 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade 

administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a 

imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades.

4. Afasta-se a alegada violação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 na hipótese, 

pois a premissa fática do acórdão recorrido evidencia simples irregularidade, 

sendo razoáveis as ponderações feitas pelo Tribunal a quo, sobretudo a de que, 

abstraída a questão formal, houve acumulação de dois cargos distintos de médico 

- situação admitida no art. 37, XVI, c, da Constituição.

5. Além de não estar patente a ilegalidade da conduta, inexiste substrato 

fático no acórdão recorrido que denote desvio ético e inabilitação moral para o 

exercício do múnus público.

6. Recurso Especial não provido (REsp 996.791/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 27.4.2011).
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Administrativo. Improbidade administrativa. Acumulação de cargos públicos. 

Ausência de dolo ou má-fé. Prestação efetiva de serviço público. Modicidade da 

contraprestação paga ao profi ssional contratado. Inexistência de desvio ético ou 

de inabilitação moral para o exercício do munus público. Confi guração de mera 

irregularidade administrativa.

1. A Lei n. 8.429/1992 visa a resguardar os princípios da administração 

pública sob o prisma do combate à corrupção, da imoralidade qualifi cada e da 

grave desonestidade funcional, não se coadunando com a punição de meras 

irregularidades administrativas ou transgressões disciplinares, as quais possuem 

foro disciplinar adequado para processo e julgamento. (Nesse sentido: REsp 

1.089.911/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17.11.2009, 

DJe 25.11.2009.) 2. Na hipótese de acumulação de cargos, se consignada a 

efetiva prestação de serviço público, o valor irrisório da contraprestação paga 

ao profi ssional e a boa-fé do contratado, há de se afastar a violação do art. 11 da 

Lei n. 8.429/1992, sobretudo quando as premissas fáticas do acórdão recorrido 

evidenciam a ocorrência de simples irregularidade e inexistência de desvio ético 

ou inabilitação moral para o exercício do múnus público. (Precedente: REsp 

996.791/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8.6.2010, DJe 

27.4.2011.) Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.245.622/RS, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe 24.6.2011).

8. De fato, é imperioso que se separem, conceitualmente, os atos 

apenasmente ilegais ou irregulares e os eivados de intuito malsão, propósito 

maléfi co ou ânimo de afrontar os dispositivos escritos no sistema jurídico, sob 

pena de se universalizar a imputação meramente formal de quaisquer condutas 

lesivas, retirando-se da improbidade a sua conotação específi ca e distintiva de 

sua natureza.

9. No caso dos autos, conforme se dessume dos fatos descritos no Aresto 

do Tribunal de origem, o ora Agravado, Maurício da Silva, foi eleito Vereador 

do Município de Tubarão/SC no pleito eleitoral do ano 2000, tendo sido 

diplomado e empossado no cargo.

10. Posteriormente, em 2003, ocupou o cargo em comissão de Coordenador 

Regional de Educação do Município Catarinense, no período de 24 a 31.1.2003 

e, com base no Ato 1.761, publicado no Diário Ofi cial do Estado de 11.4.2003, foi 

nomeado para exercer o cargo comissionado de Gerente Regional de Educação, da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Tubarão/SC, tendo tomado 

posse e assumido o exercício na mesma data (11.4.2003 - fl s. 133 e 199), mas não se 

afastou da vereança, ou seja, passou a acumular o mandato de Vereador com o exercício 

de cargo comissionado, recebendo os subsídios daquele e a remuneração deste (fl s. 1.040).
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11. Observe-se que, sem dúvida alguma, caberia ao Órgão Acusador 

comprovar nos autos que o Imputado agiu com o animus de macular os mais 

caros princípios administrativos (art. 11 da LIA), pois a condenação por ato de 

improbidade exige inequívoca presença do elemento subjetivo malicioso do Agente 

Público, até porque o imputado se escusou na inconstitucionalidade do art. 

14 da Lei Orgânica do Município de Tubarão/SC que, em alegada afronta à 

CF/1988, dispôs sobre a proibição de cumulação da Vereança com outro cargo, 

circunstância que, por si só, afasta a nota de malefi cência na conduta do Réu.

12. É que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 

hipótese do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 reclama a demonstração do dolo, ainda 

que na sua forma genérica; mas o dolo deve necessariamente estar presente.

13. Na vertente situação, como o Tribunal de origem não fez esse exame 

na rescisória – era um dos temas postos na iniciativa –, o autor desta ação de 

rescisão advogou a tese de que ele não agiu com dolo. O Tribunal, na rescisória, 

em vez de se deter no enfrentamento desse elemento, afi rmou que a questão 

era secundária, porque não se exige o dolo no art. 11 da Lei n. 8.429/1992. 

Entretanto, compreende-se que a imputação exige o descortino do agir doloso, 

não se pode, para logo, sob pena de supressão de instância, dizer-se, em Apelo 

Extremo em sede de rescisória, que houve ou não o dolo. O Tribunal local deve 

efetivamente enfrentar esse aspecto, razão pela qual impõe-se a cassação do 

julgado a quo.

14. Diante dessas considerações, conhece-se do Agravo regimental do 

Ministério Público Federal e a ele se dá parcial provimento e, em desdobramento, 

dá-se parcial provimento ao Recurso Especial do Autor da Ação Rescisória 

para reconhecer a indispensabilidade da afi rmação sobre a presença do dolo, 

ainda que genérico, para a confi guração da conduta prevista no art. 11 da LIA, 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fi m de que  a 

rescisória seja reexaminada também sob tal premissa. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: A hipótese é de agravo regimental 

interposto pelo Ministério Público Federal (fl s. 1.309/1.315), desafi ando decisão 

monocrática de lavra da Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que ostenta o 

seguinte teor (fl s. 1.293/1.300):

Administrativo. Recurso especial. Ação rescisória. Ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa. Imputação e condenação pelo art. 11 da Lei n. 
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8.429/1992. Alegação de cumulação indevida de cargos públicos. Vereador do 

Município de Tubarão/SC e ocupante do cargo em comissão de Coordenador 

Regional de Educação de Tubarão, no período de 24 a 31.1.2003 e do cargo 

comissionado de Gerente Regional de Educação, da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional de Tubarão, tendo tomado posse e assumido o 

exercício em 11.4.2003, mas não se afastou da vereança, recebendo os subsídios 

daquele e a remuneração deste. Pretensão rescisória. Não se evidenciou o 

necessário elemento subjetivo malicioso caracterizador de ato ímprobo pelo 

agente público. Recurso especial de Maurício da Silva conhecido e provido para 

julgar procedente a ação rescisória e, por consequência, improcedente a ação civil 

pública por ato de improbidade administrativa, em virtude de rescisão do julgado 

proferido pelo TJ/SC na Apelação Cível 2007.012753-4, sem condenação do autor 

em honorários advocatícios, no entanto.

1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou improcedente Ação 

Rescisória movida por Maurício da Silva, ex-Vereador no Município de Tubarão/

SC, que ora interpõe Recurso Especial, ao fundamento de que não merece ser 

acolhida a pretensão de rescisão do julgado que condenou o Imputado às 

sanções por ato de Improbidade Administrativa, por entender que a cumulação 

indevida de cargos públicos enseja ofensa a princípios administrativos, já que 

o exercício de cargo em comissão e de função de confi ança exige dedicação 

integral do servidor nomeado, de sorte que não é possível conciliar, em razão da 

incompatibilidade, o horário de trabalho do cargo em comissão com o mandato 

de Vereador (fl s. 1.049).

2. Parecer do MPF pelo desprovimento do Agravo (fl s. 1.282/1.291).

3. Registre-se haver sido concedida liminar nos autos da Medida Cautelar 

21.604/SC, para conferir efeito suspensivo ao Recurso Especial 1.372.917/SC 

dirigido a esta Corte, mas sem qualquer antecipação quanto ao seu mérito, e, 

por conseguinte, suspender o cumprimento do acórdão rescindendo, até o 

julgamento desta MC pela Turma Julgadora, que melhor dirá, salvo se, antes disso, 

sobrevier o julgamento do próprio Apelo Raro.

4. É o relatório. Decido.

5. Cinge-se a controvérsia em saber se a conduta do Imputado, qual seja, 

cumulação de cargos públicos, deve ser rotulada como ato de Improbidade 

Administrativa.

6. Sobre o tema, esta egrégia Corte Superior, no julgamento do Agravo 

Regimental no REsp 1.245.622/RS, de Relatoria do ilustre Ministro Humberto 

Martins, destacou que a mera cumulação ilegal de cargos públicos, por si só, não 

confi gura, em tese, conduta ímproba. Eis a ementa desse julgado:

Administrativo. Improbidade administrativa. Acumulação de cargos 

públicos. Ausência de dolo ou má-fé. Prestação efetiva de serviço 

público. Modicidade da contraprestação paga ao profi ssional contratado. 
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Inexistência de desvio ético ou de inabilitação moral para o exercício do 

munus público. Confi guração de mera irregularidade administrativa.

1. A Lei n. 8.429/1992 visa a resguardar os princípios da administração 

pública sob o prisma do combate à corrupção, da imoralidade qualifi cada 

e da grave desonestidade funcional, não se coadunando com a punição 

de meras irregularidades administrativas ou transgressões disciplinares, 

as quais possuem foro disciplinar adequado para processo e julgamento. 

(Nesse sentido: REsp 1.089.911/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, 

julgado em 17.11.2009, DJe 25.11.2009.)

2. Na hipótese de acumulação de cargos, se consignada a efetiva 

prestação de serviço público, o valor irrisório da contraprestação paga ao 

profi ssional e a boa-fé do contratado, há de se afastar a violação do art. 11 

da Lei n. 8.429/1992, sobretudo quando as premissas fáticas do acórdão 

recorrido evidenciam a ocorrência de simples irregularidade e inexistência 

de desvio ético ou inabilitação moral para o exercício do múnus público. 

(Precedente: REsp 996.791/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 8.6.2010, DJe 27.4.2011.)

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp. 1.245.622/RS, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe 24.6.2011).

7. Efetivamente, a improbidade é uma ilegalidade qualifi cada pelo intuito 

malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo 

ou culpa grave (AgRg no AREsp 83.233/RS, de minha Relatoria, DJe 3.6.2014). 

Certo é que, da conduta do Agente Público, imbuída de má-fé e dolo, deve resultar 

(i) o enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9º da Lei n. 8.429/1992), (ii) a 

ocorrência de prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei n. 8.429/1992) ou (iii) a infringência 

aos princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da Constituição e 11 

da Lei n. 8.429/1992).

8. Note-se, também, o seguinte precedente deste Tribunal da Cidadania, que 

distingue atos tão somente ilegais daqueles revestidos de maliciosos, de má-fé ou 

mesmo eivados de culpa grave:

Processual Civil. Administrativo. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Lei n. 8.429/1992. Ressarcimento de dano erário. 

Imprescritibilidade. Contratação de servidores sem concurso público. 

Ausência de dano ao erário e de má-fé (dolo). Aplicação das penalidades. 

Princípio da proporcionalidade. Divergência indemonstrada.

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

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

imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: a) 

importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário 

público (art. 10); c) atentem contra os princípios da Administração Pública 

(art. 11) compreendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.
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2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, 

considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente 

público, deve se realizada cum granu salis, máxime porque uma 

interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente 

irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé 

do administrador público, preservada a moralidade administrativa e, a 

fortiori, ir além de que o legislador pretendeu.

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

a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta 

antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública 

coadjuvados pela má-intenção do administrador.

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

de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da 

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

(art. 37, § 4º). A probidade administrativa consiste no dever de o funcionário 

servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas 

funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em 

proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a 

esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de 

uma imoralidade administrativa qualifi cada. A improbidade administrativa 

é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente 

vantagem ao ímprobo ou a outrem(...). in José Afonso da Silva, Curso de 

Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, 

p-669.

5. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 

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

patrimônio público e de enriquecimento ilícito dos demandados, tendo 

em vista a efetiva prestação dos serviços, consoante assentado pelo 

Tribunal local à luz do contexto fático encartado nos autos, revelam a 

desproporcionalidade da sanção imposta à parte, ora recorrente, máxime 

porque não restou assentada a má-fé do agente público, ora Recorrente, 

consoante se conclui do voto condutor do acórdão recorrido: Baliza-se 

o presente recurso no exame da condenação do Apelante em primeiro 

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

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

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

apenas decorreram da inabilidade do mesmo, além de não terem causado 

prejuízo ao erário (...).

6. Consectariamente, o Tribunal local incidiu em error in judicando ao 

analisar o ilícito somente sob o ângulo objetivo.

(...).

13. Recurso Especial provido. (REsp 909.446/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

22.4.2010).
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9. Observe-se que a simples alegação de ofensa aos princípios da Administração 

Pública, desatrelada de qualquer resultado naturalístico, não confi gura a conduta 

típica prevista no art. 11 da Lei de Improbidade, que demanda a comprovação de 

uma efetiva e concreta lesão ao Erário ou, ao menos, aos administrados.

10. Na esfera do Direito Sancionador, a caracterização do ato de improbidade 

exige a imperiosa produção de resultado empiricamente verificável e 

apreensível pelos sentidos, demandando-se, sem dúvida alguma, a evidência de 

enriquecimento ilícito pelo agente ou de dano ao patrimônio público.

11. No caso dos autos, não fi cou evidenciada a prática de ato doloso ou em 

culpa grave que tenha verdadeiramente causado prejuízo ao Erário ou maculado 

os princípios administrativos, pois o fato de ter ocorrido cumulação de cargos 

públicos pode constituir irregularidade ou mera ilegalidade, não resultando em 

prática de ato ímprobo, que exige a desonestidade do Agente Público.

12. Caberia ao Órgão Acusador comprovar nos autos que o Imputado agiu com 

o animus de macular os mais caros princípios administrativos, pois a condenação 

por ato de improbidade exige inequívoca presença do elemento subjetivo 

malicioso do Agente Público – inocorrente na espécie, até porque os Imputados 

se escusam na inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Orgânica Municipal 

que, alegadamente em afronta ao Texto Maior Federal, dispõe sobre o tema da 

proibição de cumulação de cargos, o qual ensejou o ajuizamento da Ação Civil 

Pública pelo Parquet, circunstância que, por si só, afasta a nota de malefi cência na 

conduta dos Imputados.

13. Não pode ser aceito como fundamento de condenação por ato ímprobo 

a assertiva adotada pelo Tribunal a quo segundo a qual restaram analisadas 

todas as questões de fato e de direito, esclarecendo-se expressamente quais os 

motivos e fundamentos que deram ensejo à condenação do autor e de Léo Rosa 

de Andrade como incursos no art. 11, caput da Lei Federal n. 8.429/1992, uma vez 

que houve o reconhecimento da incompatibilidade do exercício concomitante 

do cargo de Vereador no Município de Tubarão e do cargo público demissível 

ad nutum do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina (fl s. 1.059), pois a 

conduta dolosa do agente deve ser solidamente comprovada, por mais complexa 

que seja a demonstração desse elemento subjetivo; e a constatação do intuito 

desonesto é conditio sine qua non para a manutenção de decreto sancionador 

por improbidade, conclusões não alcançadas na hipótese vertente. Por isso, 

merece reproche o Aresto a quo, por ter dado tratamento hostil ao art. 11 da Lei 

n. 8.429/1992.

14. Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1º-A do CPC, conhece-se do 

Recurso Especial de Maurício da Silva e a ele se dá provimento, para julgar 

procedente a Ação Rescisória e, por consequência, improcedente a Ação Civil 

Pública por ato de Improbidade Administrativa, em virtude da ora pronunciada 

rescisão do julgado proferido pelo TJ/SC na Apelação Cível 2007.012753-4, 
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sem condenação do autor em honorários advocatícios, no entanto. Julga-se 

prejudicada, por consequência, a MC 21.604/SC.

15. Publique-se.

16. Intimações necessárias.

Em seu regimental, sustenta o Parquet federal a ocorrência de violação 

ao princípio da colegialidade, bem assim ser incontroversa a conduta ímproba 

descrita no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/1992, vez que o Tribunal a quo 

deu por caracterizados tanto o dolo genérico na condutado agente quanto a 

materialização de dano ao erário.

O culto relator, sob o fundamento de que as alegações trazidas pela parte 

agravante seriam insufi cientes para abalar a decisão impugnada, está a negar 

provimento ao regimental.

Em tal cenário, para examinar mais de perto a questão, pedi vista dos autos.

Passo ao voto.

Trata-se, na origem, de ação rescisória fundada no art. 485, V, do 

CPC/1973, que busca desconstituir acórdão que reconheceu a prática, pelo 

agente público Maurício da Silva, do ato ímprobo previsto no art. 11, caput, 

da Lei n. 8.429/1992, consistente no exercício concomitante de mandato de 

Vereador do Município de Tubarão/SC e de cargo em comissão do Poder 

Executivo, cumulação essa considerada ilegal.

Ressalto, desde já, que meu voto converge com o entendimento do ilustrado 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho sobre não ter havido afronta ao princípio 

da colegialidade, porquanto a decisão agravada veio ancorada em precedentes 

desta Corte, o que permitia, nos termos do art. 557 do CPC/1973, a solução 

monocrática da controvérsia.

Prosseguindo no debate, a discussão em andamento está em defi nir, quanto 

à questão de fundo, se o acórdão de origem, ao examinar a decisão rescindenda, 

bem aquilatou o aperfeiçoamento do ato de improbidade versado no art. 11 da 

Lei n. 8.429/1992, decorrente da questionada cumulação de cargos públicos 

pelo então vereador Maurício da Silva.

No ponto, o Tribunal local teve por ilegal o exercício simultâneo do 

mandato de Vereador e do cargo de Gerente Regional de Educação, afi rmando, 

mais, a desnecessidade de apuração de dolo na conduta prevista no art. 11 da 

LIA, concluindo, por fi m, pela existência de dano ao erário, conforme se observa 

do seguinte trecho do acórdão recorrido (fl . 1.068):
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Em primeiro lugar porque o Superior Tribunal de Justiça tem orientado no 

sentido de que “a lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei 

n. 8.429/1992, em principio, não exige dolo ou culpa na conduta do agente 

nem prova da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou imoralidade 

administrativa para restar confi gurado o ato de improbidade [...] (STJ - REsp n. 

737.279/PR, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 21.5.2008).

Segundo porque, além da impossibilidade constitucional de acumulação do 

exercício da vereança com a ocupação de cargo de provimento em comissão, o 

acórdão rescindendo deixou bastante clara a existência de incompatibilidade de 

horários, e, no entanto, o autor percebeu, durante o período de acumulação, dupla 

remuneração, circunstância que caracteriza o ato de improbidade administrativa 

do art. 11, da Lei Federal n. 8.429/1992, passível das sanções previstas no art. 12, 

a teor do que dispõe o § 40, do art. 37, da Carta Magna, independentemente 

da “efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público” (art. 21, da Lei Federal n. 

8.429/1992).

O recurso especial contra esse acórdão, como visto, foi monocraticamente 

provido, ao fundamento de que o conjunto fático delineado no acórdão local 

permitiria concluir que não fi cou evidenciada a prática de ato doloso ou marcado 

por culpa grave, que tivesse causado prejuízo ao erário ou maculado os princípios 

administrativos (1.298).

Já o Ministério Público Federal, em seu regimental, sustenta que o 

conjunto probatório dos autos deixa ver que o exercício simultâneo do mandato 

parlamentar e de cargo em comissão decorreu da consciente vontade do agente, 

ao desconsiderar as normas de regência sobre o tema.

Assim esquadrinhada a controvérsia, ouso discordar em parte do eminente 

Relator, por entender que, de fato, o recurso especial comportava provimento, 

mas em menor extensão.

De fato, nos termos da jurisprudência consolidada de nossa Primeira 

Seção, os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da Lei n. 

8.429/1992 dependem da demonstração da presença de dolo, ao menos genérico, 

prescindindo-se, nessa modalidade de transgressão (violação a princípios), da 

simultânea ocorrência de dano ao erário e/ou de enriquecimento ilícito do 

agente.

Nesse sentido, quanto à exigência da conduta dolosa:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental nos embargos de 

divergência no recurso especial. Ação civil pública por ato de improbidade 
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administrativa. Art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Necessidade do dolo no elemento 

subjetivo do tipo. Tema pacifi cado no âmbito da Primeira Seção. Incidência da 

Súmula n. 168/STJ.

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

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

(EREsp 772.241/MG, Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.9.2011). 

Outros precedentes: AgRg nos EREsp 1.260.963/PR, Relator Ministro Humberto 

Martins, Primeira Seção, DJe 3.10.2012; e AgRg nos EAREsp 62.000/RS, Relator 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.9.2012.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EREsp 1.312.945/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Seção, julgado em 12.12.2012, DJe 1º.2.2013)

Em tal cenário, tenho que o agravo do Parquet merece parcial acolhida 

e, em sequência, também parcial provimento o especial apelo de Maurício da 

Silva, todavia em perspectiva diversa daquela expressada no voto do Relator 

(que de logo afasta o dolo).

Como visto, o acórdão da rescisória considerou desnecessária a apuração 

do dolo para a concretização do ato ímprobo imputado ao agente (art. 11 da Lei 

n. 8.429/1992), em desarmonia com a jurisprudência do STJ.

Dessa forma, considero não ser possível, no restrito âmbito de cognição 

do recurso especial - e sob pena de supressão de instância -, reformar o acórdão 

recorrido e, desde logo, prosseguir no julgamento da lide para aferir, no caso 

concreto, se existe dúvida razoável acerca da legalidade da cumulação de cargos 

ocorrida, capaz de afastar a má-fé do agente, tal como concluiu a decisão ora 

agravada. O feito, pois, deve retornar à Corte estadual, para que se desincumba 

desse mister.

Ante o exposto, divirjo apenas em parte do ilustre Relator, e o faço para 

dar parcial provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal 

e, em desdobramento, também parcial provimento ao recurso especial do réu 

Maurício da Silva,  para reconhecer a indispensabilidade da afi rmação sobre a 

presença do dolo, ainda que genérico, para a confi guração da conduta prevista 

no art. 11 da LIA, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem 

para que a rescisória seja reexaminada também sob tal premissa.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.239.153-MG (2011/0033173-0)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Recorrido: Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira e outro

Advogado: Felipe Fagundes Cândido e outro(s) - MG098606

EMENTA

Administrativo. Contratação de advogado particular para defesa 

dos interesses do Município. Utilização do causídico para atuar em 

ação de improbidade ajuizada contra o prefeito. Defesa de interesse 

pessoal do alcaide. Impossibilidade.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, confi gura uso ilícito da 

máquina pública a utilização de procurador público, ou a contratação 

de advogado particular, para a defesa de interesse pessoal do agente 

político, exceto nos casos em que houver convergência com o próprio 

interesse da Administração. Nesse sentido: REsp 703.953/GO, Rel. 

Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 3.12.2007, p. 262; AgRg no REsp 

681.571/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 29.6.2006, 

p. 176.

2. No caso em exame, apesar de a contratação do causídico 

ter ocorrido às expensas do Município, sua atuação profi ssional se 

deu exclusivamente na defesa jurídica e pessoal do chefe do Poder 

Executivo local, em duas ações de improbidade contra ele propostas.

3. Em se tratando de ação civil por improbidade administrativa, 

a vontade do legislador foi a de proteger a Administração Pública 

contra condutas inadequadas de seus agentes públicos, cujo contexto 

conduz à compreensão de que se colocam em disputa interesses 

nitidamente inconciliáveis. Em contexto desse jaez, não se pode 

conceber a possibilidade de que uma mesma defesa técnica em juízo 

possa, a um só tempo, atender simultaneamente ao interesse público 

da entidade alegadamente lesada e ao interesse pessoal do agente a 

quem se atribui a ofensa descrita na Lei de Improbidade.
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4. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que os dois réus 

implicados na presente ação de improbidade (o então Prefeito e o 

advogado particular contratado pelo Município) incorreram, de forma 

dolosa, nos atos de improbidade defi nidos na sentença de primeiro 

grau, que enquadrou suas condutas, respectivamente, nas hipóteses 

previstas nos arts. 9º, IV (Prefeito) e 11, I (Advogado), da Lei n. 

8.429/1992.

5. Recurso especial provido, com a determinação do oportuno 

retorno dos autos ao Tribunal de origem para que conclua, no seu 

resíduo, o julgamento das três apelações interpostas pelos litigantes.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento, após o 

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

Ministro Relator, dar parcial provimento ao recurso especial com o posterior e 

oportuno retorno dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, para que prossiga na apreciação residual das três sobreditas apelações, 

nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Sérgio Kukina, que lavrará o acórdão. 

Votaram com o Sr. Ministro Sérgio Kukina (Presidente) (voto-vista) os Srs. 

Ministros Benedito Gonçalves (voto-vista) e Regina Helena Costa.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria (RISTJ, art. 

162, § 4º, primeira parte).

Brasília (DF), 11 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 29.11.2016

RELATÓRIO

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

Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com 

fundamento na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, que objetiva a 

reforma do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
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Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Agente político. 

Preliminar de incompetência absoluta afastada. Inaplicabilidade da Lei n. 

1.079/1950 aos prefeitos municipais. Particular. Aplicação do artigo 23, I da 

LIA. Equiparação a agente público. Interpretação extensiva do artigo 3º da LIA. 

Sujeição às mesmas normas de agente público. Contratação de advogado. Atos 

praticados no exercício da chefi a do Poder Executivo Municipal. Espécie em que 

não houve condenação do agente político na causa para a qual o advogado fora 

contratado. Inexistência de desvio de fi nalidade. Sustentação de atos praticados 

no exercício do mandato. Recursos dos réus providos. Prejudicado recurso 

ministerial (fl s. 892/911).

2. Nas razões do seu Apelo Nobre, o recorrente aduz que o acórdão 

recorrido violou aos arts. 9º, 11 e 12 da Lei n. 8.429/1992, sob o fundamento de 

que o ex-Prefeito do Município de Sete Lagoas/MG, Marcelo Cecé Vasconcelos de 

Oliveira, contratou diretamente, sem licitação, o Advogado Raimundo Cândido 

Júnior, no afã de que promovesse a sua defesa nas Ações Civis Públicas contra ele 

ajuizadas pela alegada prática de atos de Improbidade Administrativa, conduta 

que se subsume, segundo o MP/MG, no art. 9º, IV da Lei de Improbidade 

Administrativa.

3. Sustenta o Parquet que a defesa deveria ter sido patrocinada pelos 

Advogados do corpo jurídico do Município e que não há falar em defesa de 

interesses legítimos da própria Municipalidade, como reconhecido no Acórdão 

recorrido. Defende, por fi m, que não se pretende a rediscussão da matéria fática, 

mas apenas a revaloração da prova delineada na espécie.

4. Em contrarrazões (fls. 970/994), o Recorrido alega preliminar de 

ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados e a 

impossibilidade de reexame de provas em sede especial. No mérito, pugna pelo 

desprovimento do recurso.

5. O Apelo Especial não foi admitido pelo Tribunal de origem, tendo o 

douto Ministro Luiz Fux, ao tempo relator do feito, dado provimento ao Agravo 

de Instrumento interposto pelo Parquet, determinando a subida de seu Recurso 

Especial (fl s. 1.012).

6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre 

Subprocurador-Geral da República Aurélio Virgílio Veiga Rios, manifestou-se 

pelo provimento do recurso.

7. É o relatório.
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VOTO VENCIDO

Ementa: Administrativo. Recurso especial. Improbidade 

administrativa. Ato de improbidade administrativa. Imputação 

pelo art. 10, VIII da Lei n. 8.429/1992. Contratação de advogado 

particular pelo ex-prefeito do Município de Sete Lagoas/MG, para 

suposta defesa de interesses pessoais do ex-alcaide. Ausência de 

procedimento prévio para a aprovação do termo de dispensa de 

licitação. Indispensabilidade de comprovação do efetivo prejuízo ao 

erário e do dolo do agente. Responsabilização do agente público por 

conduta culposa. Irrazoabilidade. Parecer do MPF pelo provimento 

do recurso especial. Recurso especial do MP/MG não provido.

1. Inexistência de ato ímprobo, haja vista o evidente interesse 

público na contratação de Advogado Raimundo Cândido Júnior, com 

notória especialização reconhecida expressamente pelo Tribunal a quo, 

a fi m de patrocinar a defesa do ex-Prefeito Marcelo Cecé Vasconcelos de 

Oliveira em Ação Civil Pública que tinha como objeto a suspensão 

de obras e de pagamentos a fornecedores, de modo a inviabilizar 

o normal funcionamento do serviço público do Município, assim 

caracterizando o interesse da Edilidade.

2. Diante da natureza intelectual e singular dos serviços prestados 

por Advogados, fi ncados, principalmente, na relação de confi ança, 

é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, 

utilizar-se da discricionariedade, que lhe é conferida pela lei, para 

a escolha do melhor profi ssional, de modo a atender com efi ciência 

aquele escopo público.

3. Resta evidente in casu a transcendência de interesses 

meramente particulares na contratação do Advogado de confi ança 

do Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio de sua avaliação 

discricionária, na medida em que, sendo o recorrido Prefeito em 

exercício, quando dos atos praticados, a perda do cargo, para o qual 

foi eleito pela maioria dos eleitores daquele Município, pleiteada pela 

aludida Ação Civil Pública, repercutiria diretamente na representação 

de seus eleitores; ademais, vulneraria a regularidade da prestação dos 

serviços públicos da Edilidade.

4. Recurso Especial do MP/MG conhecido e desprovido.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

156

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Dessume-se dos autos 

que, em junho de 2004, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

ajuizou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa contra Marcelo Cecé 

Vasconcelos de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Sete Lagoas/MG, e contra 

Raimundo Cândido Júnior.

2. Na petição inicial, imputou-lhes a conduta descrita nos arts. 9, caput 

e IV, e 10, XIII da Lei n. 8.429/1992, por ter havido contratação, pelo então 

Alcaide, de Advogado particular, às custas do Erário, para defesa de interesses 

claramente pessoais em Ações de Improbidade Administrativa, o que teria 

causado prejuízo, em dois contratos, nos importes históricos de R$ 30.000,00 

e R$ 65.000,00 aos cofres públicos. Aduziu que o causídico contratado estaria 

impedido de defender o ex-Prefeito, pois receberia remuneração do Município 

de Sete Lagoas/MG, para atuar em defesa do Ente Público, não de particulares.

3. Houve condenação do ex-Prefeito Marcelo Cecé como incurso no art. 

9º, IV da LIA, sendo-lhe aplicadas as sanções de ressarcimento integral do 

dano, no valor histórico de R$ 30.000,00, suspensão dos direitos políticos por 

10 anos, multa civil em 50% do valor do dano, proibição de contratar com o 

Poder Público/receber incentivos fi scais por 10 anos. O causídico Raimundo 

Cândido foi condenado como incurso no art. 11 da LIA, sendo aplicada a sanção 

de multa civil correspondente a 30% da remuneração percebida pelos trabalhos 

executados de forma irregular. A sentença foi confi rmada pelo Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais.

4. Cinge-se a controvérsia em saber se importa em ato ímprobo a conduta 

do Recorrido que, na qualidade de então Prefeito do Município de Sete Lagoas-

MG, contratou Advogado remunerado pelos cofres públicos para promover sua 

defesa judicial em ações de improbidade administrativa.

5. É cediço que, diante da natureza intelectual e singular dos serviços 

prestados por Advogados, fi ncados, principalmente, na relação de confi ança, 

é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar-se 

da discricionariedade, que lhe é conferida pela lei, para a escolha do melhor 

profi ssional.

6. Em questões como a ora examinada, é dizer, a contratação de Advogado 

particular por Prefeito Municipal, às custas dos cofres públicos, para defesa de 

determinadas causas, é certo que a natureza competitiva das contratações públicas 

cede espaço para o elemento confi ança, sendo certo que notória especialização e 

singularidade dos serviços se tornam aspectos emergentes.
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7. O eminente Professor MARÇAL JUSTEN FILHO apresenta o 

magistério segundo o qual a natureza singular se caracteriza como a situação 

anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por 

qualquer profi ssional especializado. Envolve os casos em que demandam mais 

do que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem obtenção de 

solução a partir da contratação de qualquer profi ssional (ainda que especializado) 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, RT, 

2014, p. 498).

8. Na situação vertida nos autos, tanto o ex-Alcaide quanto o Advogado 

contratado para a defesa judicial foram isentados pela Corte Mineira de 

qualquer responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Os dois 

contratos fi rmados entre o Prefeito e o Advogado foram consideradas legais.

9. Efetivamente, para a confi guração de ato de improbidade administrativa, 

exige-se a ilegalidade qualifi cada pelo intuito malsão do agente, ao atuar sob 

impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave, consoante a 

inteligência da Lei n. 8.429/1992.

10. Se assim não se interpretasse a lei, terminaria a atividade sancionadora 

aplicando o mesmo tratamento repressivo aos atos tão somente ilegais e aos que 

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

grave; essa uniformidade já foi rejeitada por este STJ:

Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Improbidade 

administrativa. Ilegalidade em procedimento de inexigibilidade de licitação. 

Ausência de comprovação do elemento subjetivo. Ato de improbidade 

administrativa não confi gurado. Agravo regimental improvido.

I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que, por não vislumbrar a 

presença de dolo ou culpa na conduta dos réus, manteve sentença que 

julgou improcedente o pedido, em Ação Civil Pública, na qual o Ministério 

Público Federal postula a condenação dos agravados pela prática de ato de 

improbidade administrativa, consubstanciado na ilegalidade de procedimento de 

inexigibilidade de licitação para a contratação de serviço de avaliação de imóveis 

de propriedade do ora agravante.

II. No caso, o agravante alega, em síntese, que “desde a origem, vem 

sustentando a desnecessidade de se perquirir acerca do elemento volitivo para 

a caracterização do ato improbidade, a atrair a aplicação da Lei n. 8.249/1992, 

vez que, no seu entendimento, a lei respectiva, ao caracterizar como ato de 

improbidade a dispensa indevida da licitação, gera uma presunção absoluta de 

ilicitude da conduta” (fl . 3.167e).
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III. Em se tratando de improbidade administrativa, é fi rme a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a improbidade é ilegalidade 

tipifi cada e qualifi cada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso 

mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização 

de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipifi cação das 

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

eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Corte Especial, DJe de 28.9.2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/

CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10.10.2014; STJ, REsp 

1.273.583/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.9.2014; 

STJ, AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe de 31.3.2014.

IV. Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Min. 

Assusete Magalhães, DJe 5.3.2015).

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

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

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

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

indemonstrada.

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

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

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

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

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

nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.

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

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

realizada cum granu salis, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá 

acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção 

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

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

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

ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica 

fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-

intenção do administrador.

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

de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da 

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

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

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

aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou 
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de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza 

a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa 

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

dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem(...). in José 

Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, 

Malheiros Editores, 2005, p-669.

5. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 

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

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

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

fático encartado nos autos, revelam a desproporcionalidade da sanção imposta 

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

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

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

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

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

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

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

erário (...).

6. Consectariamente, o Tribunal local incidiu em error in judicando ao analisar o 

ilícito somente sob o ângulo objetivo.

(...).

13. Recurso Especial provido. (REsp 909.446/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

22.4.2010).

11. Ademais, da atuação malsã do Agente deve resultar (i) o enriquecimento 

ilícito próprio ou alheio (art. 9º da Lei n. 8.429/1992), (ii) a ocorrência de 

prejuízo ao erário (art. 10 da Lei n. 8.429/1992) ou (iii) a infringência aos 

princípios nucleares da Administração Pública (art. 37 da Constituição e 11 da 

Lei n. 8.429/1992).

12. In casu, a despeito das louváveis alegações do Parquet Recorrente, 

inexiste violação aos dispositivos de LIA apontados no Apelo Raro, pois não 

houve conduta ímproba na espécie que tenha causado enriquecimento ilícito 

ao ex-Prefeito ou violado princípios basilares da Administração Pública pelo 

causídico contratado.

13. A partir da moldura fática delineada pelo Tribunal a quo, mostrou-

se evidente o interesse público na contratação de Advogado para atuação na 

defesa de Prefeito, em Ação de Improbidade Administrativa na qual imputou-se 

ao Agente Público supostos atos ilícitos cometidos no exercício da função. A 

propósito, vale destacar trechos bastantes esclarecedores do Acórdão recorrido:
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1o. Contrato de Prestação de Serviços

Ao contrário do que se afirma na r. sentença recorrida, a contratação do 

advogado Raimundo Candido Júnior não objetivou fi m particular do Prefeito. Ao 

contrário, buscou resguardar o andamento normal da máquina administrativa e 

de seu representante político. Ora, foram requeridas e até deferidas, liminarmente, 

de permeio com algumas medidas de caráter pessoal, relativas ao agente réu, 

outras de repercussão na administração do Município, a suspensão de todas as 

obras e a suspensão de qualquer pagamento a ser efetuado pela Municipalidade. 

Inegável a necessidade de resguardar o regular exercício do Poder Executivo 

Municipal. As medidas requeridas contra a pessoa do agente eram de natureza 

subsidiária, para servir de prova a indigitados atos argüidos de improbidade, que 

teriam sido praticados no exercício da chefi a do Poder Executivo Municipal. A 

inicial não separa a prática de atos pessoais de atos administrativos.

De fato, razão assiste ao requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira 

quando afi rma que era evidente o interesse público da contratação do advogado 

Raimundo Cândido Júnior, tanto que o próprio juízo indeferira a petição inicial e 

extinguira o processo sem exame do mérito (fl s. 919/920).

2o. Contrato de Prestação de Serviços

(...) ao contrário do entendimento da i. Magistrada, a interposição do agravo 

de instrumento pelo advogado contratado não buscou resguardar interesses 

particulares do requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira (fl s. 633). Ao 

contrário, a interposição do agravo de instrumento referido (182.881-3) buscou 

a suspensão dos efeitos da antecipação da tutela deferida pelo Juízo da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Sete Lagoas que afastou o Prefeito e outros agravantes das 

funções públicas exercidas naquela municipalidade.

O Prefeito Municipal não contratou advogado para defesa pessoal como, 

v.g: em direito de família ou para defender-se de processo criminal comum 

(homicídio). Estes sim, ao meu sentir, representariam interesses nitidamente 

particulares do ex-Prefeito. Ao revés, o ex-Prefeito contratou advogado de notória 

especialização para defender seu mandato político. Havia interesse público 

manifestado na função que exercia - de agente político. Enfi m, os atos inquinados 

de ímprobos foram atribuídos a quem exercera a função de Prefeito, em atividade 

pública e não, privada.

(...)

Se a imputação fora endereçada a agente político sobre questões envolvendo 

a sua gestão, não há como imputar-lhe como ato de improbidade administrativa, 

a contratação de advogado para a defesa dos atos praticados no exercício de 

suas funções públicas. Pela gravidade de suas sanções, a defesa em ações civis 

públicas, bem como de improbidade administrativa, requerem a habilitação de 

advogado ou de escritório de advocacia com notória especialização e da inteira 

confi ança do Prefeito Municipal (fl s. 922/925).
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14. Incontroversa, portanto, a ausência de ato ímprobo, haja vista o 

inafastável interesse público nos dois contratos fi rmados com o Advogado 

Raimundo Cândido Júnior, que, conforme constatou o Tribunal Mineiro, 

ostentava notória especialização (fl s. 922/925), a fi m de patrocinar a defesa do 

Prefeito em Ação Civil Pública que tinha como objeto a suspensão de obras e 

de pagamentos a fornecedores, de modo a inviabilizar o funcionamento dos serviços 

públicos do Município e que foram, inclusive, julgadas improcedentes.

15. Certamente a improcedência se materializou em razão da atuação do 

nobre Advogado, o que evidencia que careciam de substancialidade as iniciativas 

judiciais tendentes a suspender os serviços de utilidade pública do Município.

16. É válido ressaltar, também, a transcendência de interesses meramente 

particulares na contratação do Advogado de confi ança do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, por meio de sua avaliação discricionária, na medida 

em que, sendo o recorrido Prefeito em exercício, quando dos atos praticados, 

a perda do cargo, para o qual foi eleito pela maioria dos eleitores daquele 

Município, pleiteada pela aludida Ação Civil Pública, repercutiria diretamente 

na representação de seus eleitores.

17. Dessa forma, não havendo falar em ato passível de caracterização como 

ímprobo, dada a possibilidade de contratação de Advogado particular para as 

causas consideradas de interesse público, conforme assentado pela Instância a 

quo, não merece guarida o presente Apelo Raro.

18. Diante do exposto, conhece-se do Recurso Especial do MP/MG e a ele 

se nega provimento. É como voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Trata-se de recurso especial manejado pelo 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais com fundamento no art. 105, 

III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim 

ementado (fl . 900):

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Agente político. 

Preliminar de incompetência absoluta afastada. Inaplicabilidade da Lei n. 

1.079/1950 aos prefeitos municipais. Particular. Aplicação do artigo 23, I, da 

LIA. Equiparação à agente público. Interpretação extensiva do artigo 3º da LIA. 

Sujeição às mesmas normas de agente público. Contratação de advogado. Atos 

praticados no exercício da chefi a do Poder Executivo Municipal. Espécie em que 
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não houve condenação do agente político na causa para a qual o advogado fora 

contratado. Inexistência de desvio de fi nalidade. Sustentação de atos praticados 

no exercício do mandato. Recursos dos réus providos. Prejudicado recurso 

ministerial.

A parte recorrente aponta violação aos arts. 9º, 11 e 12 da Lei n. 8.429/1992, 

ao argumento de que a contratação de advogado com verba pública, para a 

defesa dos interesses particulares do prefeito do Município de Sete Lagoas/

MG, constitui ato de improbidade administrativa.

Sustenta ainda que, apesar da atuação do causídico supostamente preservar 

os interesses do poder público, o objeto do contrato radicou na realização da 

defesa pessoal do prefeito em duas ações civis públicas pela suposta prática de 

ato de improbidade, inclusive sem a participação do Município no polo passivo 

de uma delas.

O Ministério Público Federal, no parecer às fl s. 1.029/1.037, opinou pelo 

conhecimento e provimento do apelo nobre.

O eminente relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao apreciar 

as razões do inconformismo, concluiu por evidente o interesse público na 

contratação de advogado na defesa de Prefeito, em ações civis públicas nas quais 

é imputado ao agente público supostos atos ilícitos cometidos no exercício da 

função, negando, por isso, provimento ao recurso especial do Ministério Público.

Para examinar a questão mais de perto, pedi vista dos autos.

A discussão em andamento está em defi nir se resta aperfeiçoado ato de 

improbidade, ou não, no fato de advogado particular, regularmente contratado 

para a exclusiva defesa de interesses do Município em juízo, exercitar a defesa 

do respectivo Prefeito em ação de improbidade contra este último proposta.

Nas razões de seu recurso especial, o Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais sustenta que “O então prefeito estava sendo judicialmente 

responsabilidade [sic] pelas práticas de atos de improbidade administrativas, 

caracterizadores de ofensas ao próprio patrimônio público do Município de 

Sete Lagoas. Diante desse quadro, independentemente do resultado fi nal dos 

respectivos processos, os interesses pessoais do alcaide eram - e são - colidentes 

com o interesse público municipal.” (fl . 962)

De logo, cumpre aqui distinguir, a questão ora posta em julgamento não 

se confunde com o debate que será travado na vindoura apreciação do RE 

656.558/SP, relator Ministro Dias Toff oli, com repercussão geral, em torno 
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da caracterização de improbidade administrativa, ou não, na contratação de 

serviços de advocacia privada pelo ente público, com dispensa de licitação.

Voltando ao tema veiculado no especial apelo, a jurisprudência do STJ já 

teve ensejo de afi rmar que confi gura uso ilícito da máquina pública a utilização 

de procurador público, ou a contratação de advogado particular, para a defesa de 

interesse pessoal do agente político, exceto nos casos em que houver interesse 

convergência com o próprio interesse da Administração.

Nesse sentido, reproduz-se o seguinte e emblemático precedente:

Processual Civil. Administrativo. Dissídio jurisprudencial configurado. 

Conhecimento parcial do recurso especial. Contratação de advogado privado 

para defesa de prefeito em ação civil pública. Ato de improbidade.

1. Merece ser conhecido o recurso especial, se devidamente confi gurado o 

dissídio jurisprudencial alegado pelo recorrente.

2. Se há para o Estado interesse em defender seus agentes políticos, quando 

agem como tal, cabe a defesa ao corpo de advogados do Estado, ou contratado 

às suas custas.

3. Entretanto, quando se tratar da defesa de um ato pessoal do agente político, 

voltado contra o órgão público, não se pode admitir que, por conta do órgão 

público, corram as despesas com a contratação de advogado. Seria mais que uma 

demasia, constituindo-se em ato imoral e arbitrário.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para conhecer em parte do recurso 

especial.

5. Recurso especial improvido.

(AgRg no REsp 681.571/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 6.6.2006, DJ 29.6.2006, p. 176)

Dessa forma, a solução da controvérsia em análise exige que se examine 

se a atuação do causídico contratado se deu diante da existência de interesse do 

Município contratante, ou se a defesa realizada atendeu primordialmente aos 

interesses particulares do agente público implicado, em pretensa colisão com os 

interesses da Municipalidade.

No caso, o Tribunal a quo, ao examinar os contornos fáticos da lide, assim 

se pronunciou (fl s. 916/926):

Cinge a questão em saber se as contratações do advogado Raimundo Cândido 

Júnior às expensas do Município de Sete Lagoas, pelo ex-Prefeito Marcelo Cecé 

Vasconcelos de Oliveira, se deram em virtude de interesse pessoal (particular) ou 

se, ao contrário, fora para defesa de interesses da Municipalidade.
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Os dois contratos de prestação de serviços realizados entre o Município de 

Sete Lagoas e o advogado Raimundo Candido Júnior constam dos autos às fl s. 

51/52 e 103/104, oriundos, respectivamente, dos processos administrativos de 

inexigibilidade de licitação n. 03/99 e 09/99, nos moldes do art. 25, inciso II, 

combinado com art. 13, inciso V, ambos da Lei n. 8.666/1993 (fl s. 35/36).

1º Contrato de Prestação de Serviços

O primeiro contrato de prestação de serviço teve como objeto a interposição 

e acompanhamento até trânsito em julgado de agravo de instrumento junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em defesa do Município, visando 

dar efeito suspensivo e revogar decisão de 1ª instancia concedida na ação civil 

pública, Processo n. 2.360-4 tramitando na Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca 

de Sete Lagoas que acolhera, liminarmente, vários pedidos do d. RMP.

[...]

Ao contrário do que se afirma na r. sentença recorrida, a contratação do 

advogado Raimundo Candido Júnior não objetivou fi m particular do Prefeito. Ao 

contrário, buscou resguardar o andamento normal da máquina administrativa e 

de seu representante político. Ora, foram requeridas e até deferidas, liminarmente, 

de permeio com algumas medidas de caráter pessoal, relativas ao agente réu, 

outras de repercussão na administração do Município, a suspensão de todas as 

obras e a suspensão de qualquer pagamento a ser efetuado pela Municipalidade. 

Inegável a necessidade de resguardar o regular exercício do Poder Executivo 

Municipal. As medidas requeridas contra a pessoa do agente eram de natureza 

subsidiária, para servir de prova a indigitados atos argüidos de improbidade, que 

teriam sido praticados no exercício da chefi a do Poder Executivo Municipal. A 

inicial não separa a prática de atos pessoais de atos administrativos.

De fato, razão assiste ao requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira 

quando afi rma que era evidente o interesse público da contratação do advogado 

Raimundo Cândido Júnior, tanto que o próprio juízo indeferira a petição inicial e 

extinguira o processo sem exame do mérito (fl s. 701).

2º Contrato de Prestação de Serviços

O segundo contrato de prestação de serviço teve como objeto a prestação 

de serviços de assessoria jurídica e serviços profi ssionais no município perante 

os Tribunais Superiores, abrangendo as áreas de Direito Administrativo, 

Constitucional e outras de atuação do Município. A duração do contrato fora 

de 13 meses e pelos serviços contratados a contratante pagou ao advogado 

contratado a importância de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), em 13 

(treze) parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fl s. 103).

[...]

Data vênia, ao contrário do entendimento da i. Magistrada, a interposição 

do agravo de instrumento pelo advogado contratado não buscou resguardar 
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interesses particulares do requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira (fl s. 

633). Ao contrário, a interposição do agravo de instrumento referido (182.881-

3) buscou a suspensão dos efeitos da antecipação da tutela deferida pelo Juízo 

da 3ª Vara Cível da Comarca de Sete Lagoas que afastou o Prefeito e outros 

agravantes das funções públicas exercidas naquela municipalidade. Ao 

agravo de instrumento fora dado efeito suspensivo em decisão do eminente 

Desembargador Carreira Machado (vide fl s. 245/256).

[...]

Portanto, não há elementos nos autos que corrobore a alegação do Ministério 

Público de que as duas contratações para prestação de serviços de advocacia 

tenha se dado para defesa de interesses particulares. O que se extrai dos autos é 

que tanto na ação civil pública de natureza cautelar de n. 67299002360-4, como 

na Ação Civil Pública de n. 67299011711-7 imputadas ao requerido Marcelo Cecé 

Vasconcelos de Oliveira não houve condenação e as contratações efetivadas 

se deram com advogado de notória especialização para a defesa de Prefeito 

na condição de réu em ações civis públicas que lhe imputavam fraudes em 

processos licitatórios e atos de improbidade.

Logo, no sentir do acórdão estadual, a questionada atuação do defensor 

contratado teria se materializado não apenas em benefício do Prefeito 

demandado, mas do próprio Município de Sete Lagoas, sem qualquer sentido 

de colisão entre seus interesses.

Ouso, no entanto, dissentir dessa respeitável perspectiva.

Com efeito, é incontroverso que nas duas reportadas ações, nas quais 

houve a efetiva atuação jurídica do recorrente Raimundo Cândido Júnior, em 

nenhuma delas fi gurava o Município de Sete Lagoas como parte ré, sendo certo 

que a atuação daquele causídico visou, de forma direta, à defesa dos interesses do 

então Prefeito Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira (também recorrido), ainda 

que, por via refl exa, possam, ao fi nal das ações, ter sido alegadamente atendidos 

os interesses da Municipalidade.

Nesse contexto, chama atenção a inusitada circunstância de que o advogado 

Raimundo Cândido Júnior, com base no segundo contrato fi rmado com o 

Município de Sete Lagoas, para a específi ca defesa de seus interesses junto aos 

“Tribunais Superiores” (fl s. 106/107, cláusula 2ª), tenha, inclusive, patrocinado 

a defesa do então Prefeito Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira nas instâncias 

ordinárias da Justiça estadual mineira, a saber, no âmbito da Ação Civil por 

Improbidade n. 672.99.011711-7, em claro desvio da fi nalidade para a qual 

foi contratado, ou seja, atuar nas Cortes Superiores e na exclusiva defesa do 

Município.
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Impressiona, por igual, a incontestada afi rmação feita pela ilustre juíza 

sentenciante, doutora Simone Lemos Botoni, no sentido de que, na ação recém-

mencionada, “verifi ca-se que o causídico Raimundo Cândido Júnior, apesar de 

contratado e remunerado pelo Município de Sete Lagoas, atuou diretamente na 

defesa do requerido Marcelo Cecé Vasconselos de Oliveira, fato este demonstrado 

através da cópia do agravo de instrumento por ele interposto contra decisão 

daquele feito (fl s. 257/271). Constata-se da cópia do referido reclamo que o 

Município de Sete Lagoas já estava representado na referida demanda pelos 

advogados Fernando Geraldo Faria Roque e Newton Geraldo Machado (fl . 259), 

indicando, então o endereço da sede da Prefeitura neste Município. O conteúdo 

da peça de agravo (fl s. 258/271) interposto pelo requerido Raimundo Cândido 

Júnior demonstra também que a defesa por ele subscrita estava endereçada ao 

requerido Marcelo Cecé e não ao Município.” (fl . 695)

Noutro passo, não prospera o argumento de que as ações intentadas 

pelo Parquet contra o então Chefe do Executivo Municipal, por atos ligados 

ao exercício da função e com fulcro na Lei de Improbidade Administrativa, 

porque colocariam em risco o exercício de seu mandato outorgado pelo Povo, 

legitimariam, só por si, a defesa dos interesses daquele Prefeito por advogado 

contratado apenas para a defesa do respectivo Município. O acórdão local, 

aliás, parece ter recepcionado essa tese, ao asseverar que “o serviço prestado pelo 

advogado contratado não se deu para fi ns particulares mas, diversamente, para a 

defesa de atos praticados no exercício de mandato popular” (fl . 928). Não colhe, 

contudo, tal argumento, pois, no caso ora examinado, havia, ao menos em tese, 

colisão entre os interesses do Município de Sete Lagoas e de seu então Prefeito 

Marcelo Cecé.

Certo é que, não há negar, em se tratando de ação civil por improbidade 

administrativa, a vontade do legislador foi a de proteger a Administração 

Pública contra condutas inadequadas de seus agentes públicos, cujo contexto 

conduz à compreensão de que se colocam em disputa interesses nitidamente 

inconciliáveis. Como explica MATEUS BERTONCINI, “No plano normativo, 

os atos de improbidade administrativa são cometidos contra as pessoas jurídicas 

de direito público interno” (Ato de improbidade administrativa: 15 anos da Lei 

n. 8.429/92. São Paulo: RT, 2007, p. 256). Realmente, não se pode conceber a 

possibilidade de que uma mesma defesa técnica em juízo possa, a um só tempo, 

atender simultaneamente ao interesse público da entidade alegadamente lesada 

e ao interesse pessoal do agente a quem se atribui a ofensa descrita na lei de 

regência (8.429/1992).



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 121-233, janeiro/março 2017 167

De outra parte, o ponto também trazido pelos réus, no sentido de que a 

defesa técnica exercitada pelo advogado Raimundo Cândido Júnior resultou 

vitoriosa nas ações em que atuou, com a rejeição de ambas (cautelar e principal), 

por isso que o interesse público teria sido preservado, tal aspecto, data venia, 

mostra-se desinfl uente para se desqualifi car a ocorrência de improbidade no caso 

em exame, mesmo porque, em tese, os interesses do Prefeito e da Municipalidade, 

nos termos das imputações ministeriais, revelavam-se visivelmente confl itantes.

O que, então, está em discussão é a possibilidade legal de que o advogado 

contratado exercesse a defesa de Gestor a quem se imputava práticas ímprobas 

contrárias aos interesses da Pessoa Pública por ele gerida. Nessa perspectiva, 

pois, é certo que a confi guração da prática ímproba, no caso dos presentes 

autos, não deve ser regida segundo o êxito alcançado nas pretéritas lides, em 

que o recorrente Raimundo (advogado contratado) defendeu os interesses 

do recorrente Marcelo Cecé (então Alcaide), devendo-se, por isso, afastar a 

incidência da diretriz consubstanciada na álea secundum eventum litis.

O professor FÁBIO MEDINA OSÓRIO, em percuciente estudo 

(Improbidade administrativa decorrente de despesas públicas ilegais e imorais: 

aspectos práticos da Lei n. 8.429/92. Revista Jurídica, Porto Alegre, 235, 

mai/1997, p. 144-5), ao examinar a existência de interesse público nesse 

específi co tipo de contratação, faz o seguinte alerta:

Nos processos criminais e nas ações cíveis em que se questionam os atos 

dos administradores públicos, dos agentes políticos, o que se busca, pela Lei 

n. 8.429/1992, é uma responsabilização pessoal, figurando o Ente Público, 

inclusive, como litisconsorte ativo da demanda (art. 17, § 3º, da Lei n. 8.429/1992), 

mostrando-se inviável aceitar a idéia de que o próprio Ente Público pudesse arcar 

com os custos da defesa pessoal daqueles que são acusados de crimes contra 

seus interesses!

Assim conclui o ilustre autor:

Em tal hipótese, fi cam sujeitos às sanções da Lei n. 8.429/1992 o agente político 

(ou qualquer outro agente público) - que é responsável direto pela contratação 

ou utilização indevida de um profi ssional vinculado ao Município - e o próprio 

advogado que se prestar a essa espécie de atividade ilícita de atendimento 

simultâneo a interesses confl itantes, bem como aquele que se benefi ciar desses 

serviços ilegais e inconstitucionais.

Em suma, a conduta ímproba irrogada aos dois réus, ora recorrentes, 

emerge francamente delineada, não restando dúvida sobre terem ambos agido 
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de forma dolosa. A tal propósito, a mesma julgadora de primeiro grau, com 

precisão, fez assinalar, verbis: “Forçoso reconhecer, deste modo, que a contratação 

livre e consciente feita pelo primeiro requerido, Marcelo Cecé Vasconcelos 

de Oliveira, às expensas do Município de Sete Lagoas, do segundo requerido, 

Raimundo Cândido Júnior, para que este efetuasse sua defesa particular em 

ações envolvendo supostos atos ímprobos contra interesses do Ente Municipal 

pagador, caracteriza ato de improbidade. Da mesma forma, a concordância 

do requerido Raimundo Cândido Júnior em efetivar a defesa de agente 

público envolvido em supostos atos de improbidade contra a própria Fazenda 

Pública responsável pelo pagamento de seus honorários, demonstra claramente 

conduta que afronta os princípios da moralidade, caracterizando, pois, ato de 

improbidade” (fl . 702).

Oportuno, também, trazer à colação precedente deste Colegiado, que 

ao apreciar questão semelhante, reconheceu como ímproba a contratação de 

advogado, pelo Poder Público, para a realização da defesa pessoal de agente 

público seu, em processo a que este responde por ação de improbidade:

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

Contratação de advogado para defesa pessoal de prefeito por ato de improbidade. 

Recurso especial. Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ.

1. As despesas com a contratação de advogado para a defesa de ato pessoal 

perpetrado por agente político em face da Administração Pública não denota 

interesse do Estado e, a fortiori, deve correr às expensas do agente público, sob 

pena de confi gurar ato imoral e arbitrário, exegese que não nega vigência aos 

artigos 22 e 23 da Lei n. 8.906/1994.

2. A 2ª Turma desta Corte, no julgamento de leading case versando hipótese 

análoga, decidiu:

Processual Civil. Administrativo. Dissídio jurisprudencial confi gurado. 

Conhecimento parcial do recurso especial. Contratação de advogado 

privado para defesa de prefeito em ação civil pública. Ato de improbidade.

1. Merece ser conhecido o recurso especial, se devidamente confi gurado 

o dissídio jurisprudencial alegado pelo recorrente.

2. Se há para o Estado interesse em defender seus agentes políticos, 

quando agem como tal, cabe a defesa ao corpo de advogados do Estado, 

ou contratado às suas custas.

3. Entretanto, quando se tratar da defesa de um ato pessoal do agente 

político, voltado contra o órgão público, não se pode admitir que, por conta 
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do órgão público, corram as despesas com a contratação de advogado. 

Seria mais que uma demasia, constituindo-se em ato imoral e arbitrário.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para conhecer em parte do 

recurso especial.

5. Recurso especial improvido. (AgRg no REsp 681.571/GO, Relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 29.6.2006)

3. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando o 

ressarcimento ao erário municipal dos prejuízos advindos do pagamento, pela 

municipalidade, de honorários a advogado contratado para a defesa pessoal de 

Prefeito Municipal, processado por crime de responsabilidade (art. 1º, inciso VI, do 

Decreto-Lei n. 201/1967).

4. A simples indicação do dispositivo tido por violado (art. 47 do CPC), sem 

referência com o disposto no acórdão confrontado, obsta o conhecimento do 

recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ: “Inadimissível recurso especial 

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

apreciada pelo Tribunal a quo.”

5. Ad argumentandum tantum, ainda que transposto o óbice da Súmula 211/

STJ, melhor sorte não socorre o recorrente no que pertine à aventada necessidade 

de citação do Município, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, 

notadamente porque o acórdão local afastou o interesse da Municipalidade, 

sob a alegação de inexistência de qualquer “fagulha de interesse do Município 

em suportar a defesa de seus representantes em ação que visa a imposição de 

pena por menoscabo à prática de atos que lhe são inerentes pela condição de 

Prefeito (prestação de contas), e que visam a preservação da transparência na 

Administração”, o que evidentemente denota incursão em matéria de índole 

fática, interditada em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(REsp 703.953/GO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

16.10.2007, DJ 3.12.2007, p. 262)

Em síntese, deve o recurso especial do Ministério Público mineiro 

ser acolhido para, unicamente, reconhecer-se terem os réus Marcelo Cecé 

Vasconcelos de Oliveira e Raimundo Cândido Júnior incorrido, de forma dolosa, 

nos atos de improbidade defi nidos na sentença de primeiro grau (fl s. 686/707), 

que enquadrou suas condutas, respectivamente, nas hipóteses previstas nos arts. 

9º, IV (Marcelo) e 11, I (Raimundo), da Lei n. 8.429/1992. No mais, não poderá 

este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, avançar 

na resolução dos demais pedidos formulados, em caráter de eventualidade, nas 

apelações de ambos os réus (fl s. 730/751 e 757/788), bem assim no que atine 
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ao pedido de agravamento da solução sentencial relativa ao réu Raimundo 

Cândido Júnior, tal como pleiteado na apelação do Ministério Público de 

primeira instância (fl s. 796/808).

Ante o exposto, ousando dissentir da conclusão a que chegou o eminente 

Relator, dou parcial provimento ao recurso especial na extensão explicitada no 

parágrafo antecedente, ou seja, com o posterior e oportuno retorno dos autos ao e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que prossiga na apreciação 

residual das três sobreditas apelações.

É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Administrativo. Recurso especial. Ação civil pública 

por atos de improbidade administrativa. Contratação de advogado 

privado às expensas do Município para defesa de interesses de gestor 

acusado da prática de atos ímprobos. Colisão de interesses. Infrações 

de enriquecimento ilícito e violação dos princípios da administração 

confi guradas. Recurso especial provido em parte, acompanhando a 

divergência inaugurada pelo Ministro Sérgio Kukina.

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

com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

assim ementado (fl . 900):

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Agente político. 

Preliminar de incompetência absoluta afastada. Inaplicabilidade da Lei n. 

1.079/1950 aos prefeitos municipais. Particular. Aplicação do artigo 23, I, da 

LIA. Equiparação à agente público. Interpretação extensiva do artigo 3º da LIA. 

Sujeição às mesmas normas de agente público. Contratação de advogado. Atos 

praticados no exercício da chefi a do Poder Executivo Municipal. Espécie em que 

não houve condenação do agente político na causa para a qual o advogado fora 

contratado. Inexistência de desvio de fi nalidade. Sustentação de atos praticados 

no exercício do mandato. Recursos dos réus providos. Prejudicado recurso 

ministerial.

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega violação dos arts. 

9º, 11 e 12 da Lei n. 8.429/1992, sustentando que o ex-prefeito do Município 

de Sete Lagoas/MG, ao contratar causídico para a defesa de interesses 
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particulares utilizando-se de verba do erário municipal, praticou o ato de 

improbidade administrativa de enriquecimento ilícito (art. 9º, IV) e que o 

advogado contratado às expensas da Municipalidade incorreu na prática do ato 

de violação dos princípios da administração pública (art. 11, I) (fl s. 963-964).

Ao fi nal, requer “o conhecimento e provimento deste recurso especial, a 

fi m de reformar o v. acórdão de fl s., dando provimento ao recurso de apelação do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais” (fl . 966).

Contrarrazões às fl s. 970-944.

O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo provimento do apelo 

(fl s. 1.029-1.037).

O Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho negou provimento 

ao recurso especial do Parquet Mineiro, ao fundamento de ser inafastável o 

interesse público na contratação de causídico, com notória especialização, para a 

defesa de prefeito em ação civil pública por atos de improbidade administrativa 

perpetrados no exercício do mandato.

O Ministro Sérgio Kukina inaugurou a divergência para dar provimento 

em parte ao apelo do Ministério Público estadual, por entender estarem 

confi gurados os atos de improbidade administrativa imputados ao ex-prefeito 

e ao advogado contratado para sua defesa em ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, tendo em vista existir colisão entre os interesses do 

Município e do ex-gestor.

Pedi vista dos autos.

Cinge-se a controvérsia em saber se a contratação de advogado, às expensas 

do ente público, para defesa de interesses pessoais de ex-alcaide, confi gura ato 

de improbidade administrativa.

O Tribunal a quo afastou os atos de improbidade imputados aos recorridos, 

ao fundamento de que a defesa realizada pelo advogado contratado pelo ex-

prefeito ocorreu nos interesses da Municipalidade. Para melhor elucidação, 

reproduzo excertos do acórdão recorrido, in verbis (fl s. 916-928):

Mérito

1ª Apelação - Raimundo Cândido Júnior

2ª Apelação - Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira

O mérito das apelações acima versam as mesmas questões ou questões cuja 

afi nidade autoriza o tratamento conjunto de ambas.
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Cinge a questão em saber se as contratações do advogado Raimundo Cândido 

Júnior às expensas do Município de Sete Lagoas, pelo ex-Prefeito Marcelo Cecé 

Vasconcelos de Oliveira, se deram em virtude de interesse pessoal (particular) ou se, 

ao contrário, fora para defesa de interesses da Municipalidade.

Os dois contratos de prestação de serviços realizados entre o Município de 

Sete Lagoas e o advogado Raimundo Cândido Júnior constam dos autos às fl s. 

51/52 e 103/1.104, oriundos, respectivamente, dos processos administrativos 

de inexigibilidade de licitação n. 03/99 e 09/99, nos moldes do art. 25, inciso II, 

combinado com art. 13, inciso V, ambos da Lei n. 8.666/1993 (fl s. 35/36).

1º Contrato de Prestação de Serviços

O primeiro contrato de prestação de serviço teve como objeto a interposição 

e acompanhamento até transito em julgado de agravo de instrumento junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em defesa do Município, visando 

dar efeito suspensivo e revogar decisão de 1ª instância concedida na ação civil 

pública, Processo n. 2.360-4 tramitando na Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca 

de Sete Lagoas que acolhera, liminarmente, vários pedidos do d. RMP.

Pelos serviços contratado a contratante pagou ao advogado contratado a 

importância global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 3 (três) parcelas mensais 

e consecutivas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a primeira paga em 8.5.1999 

(fl s. 51).

[...]

Ao contrário do que se afi rma na r. sentença recorrida, a contratação do advogado 

Raimundo Cândido Júnior não objetivou fi m particular do Prefeito. Ao contrário, 

buscou resguardar o andamento normal da máquina administrativa e de seu 

representante político. Ora, foram requeridas e até deferidas, liminarmente, de 

permeio com algumas medidas de caráter pessoal, relativas ao agente réu, outras 

de repercussão na administração do Município, a suspensão de todas as obras e a 

suspensão de qualquer pagamento a ser efetuado pela Municipalidade. Inegável 

a necessidade de resguardar o regular exercício do Poder Executivo Municipal.

As medidas requeridas contra a pessoa do agente eram de natureza subsidiária, 

para servir de prova a indigitados atos argüidos de improbidade, que teriam sido 

praticados no exercício da chefi a do Poder Executivo Municipal. A inicial não 

separa a prática de atos pessoais de atos administrativos.

De fato, razão assiste ao requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira quando 

afi rma que era evidente o interesse público da contratação do advogado Raimundo 

Cândido Júnior, tanto que o próprio juízo indeferira a petição inicial e extinguira o 

processo sem exame do mérito (fl . 701).

2º Contrato de Prestação de Serviços

O segundo contrato de prestação de serviço teve como objeto a prestação 

de serviços de assessoria jurídica e serviços profi ssionais no município perante 
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os Tribunais Superiores, abrangendo as áreas de Direito Administrativo, 

Constitucional e outras de atuação do Município. A duração do contrato fora 

de 13 meses e pelos serviços contratados a contratante pagou ao advogado 

contratado a importância de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), em 13 

(treze) parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fl s.103).

A i. Magistrada asseverou:

Nesta nova contratação, restou comprovada nos autos sua atuação na 

Ação Civil Pública ajuizada pelo Órgão Ministerial para apuração de atos 

de improbidade consistentes em supostas irregularidades em licitações 

(Ação n. 672.99.011711-7 - cópia fl s. 211/230), envolvendo, dentre outros, o 

requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira, o qual outorgou poderes 

ao advogado Raimundo Cândido Júnior para realizar a defesa de seus 

direitos (cópia de fl s. 236). Também nesta demanda não foi imputado ao 

Município, como pessoa Jurídica de Direito Público, qualquer ilegalidade, 

resumindo o pedido a condenação do noticiado agente político e demais 

requeridos nas sanções previstas na Lei n. 8.429/1992.

Em relação à referida demanda, verifi ca-se que o causídico Raimundo 

Cândido Júnior, apesar de contratado e remunerado pelo Município de 

Sete Lagoas, atuou diretamente na defesa do requerido Marcelo Cecé 

Vasconcelos de Oliveira, fato este demonstrado através da cópia do 

agravo de instrumento por ele interposto contra decisão daquele feito (fl s. 

257/271). Constata-se da cópia do referido reclamo que o Município de 

Sete Lagoas já estava representado na referida demanda pelos advogados 

Fernando Geraldo Faria Roque e Newton Geraldo Machado (fls. 259), 

indicando, então o endereço da sede da Prefeitura neste Município.

O conteúdo da peça de agravo (fl s. 258/271) interposto pelo requerido 

Raimundo Cândido Júnior demonstra também que a defesa por ele 

subscrita estava endereçada ao requerido Marcelo Cecé e não ao Município 

(fl s. 632, g.n).

O requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira, em sua apelação, sustenta que 

seu afastamento temporário confi gurou interesse público já que fora eleito pelo voto 

popular e a vontade das massas deveria ser preservada (fl s. 701). Sustentou, ainda, 

que fora inocentado pela sentença prolatada pelo juízo primevo e o recurso, dela 

interposto, fora desprovido.

De fato, o v. acórdão não condenou o requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de 

Oliveira. O v. acórdão recebeu a seguinte ementa:

Ação civil pública. Ministério Público. Obras públicas de calçamento. 

Licitação. Realização. Provas. Área. Excesso. Diante da comprovação de que as 

obras públicas de calçamento, no Município de Sete Lagoas, se realizaram, 
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mantém-se a sentença que acolheu, em parte, a pretensão inicial, apenas 

quanto ao excesso de sua medição. Rejeita-se a preliminar e nega-se 

provimento às apelações. (Apelação Cível n. 1.0672.99.011711-7/003 - 

Comarca de Sete Lagoas - Apelante(s): Maurício Reis Campolina Primeiro(a)

(s), Ministério Público Estado Minas Gerais Segundo(a)(s) - Apelado(a)(s): 

Maurício Reis Campolina, Ministério Público Estado Minas Gerais, José 

Carlos da Silva e outro(a)(s), Vicente de Andrade e outro(a)(s), Marcelo Cecé 

Vasconcelos de Oliveira - Relator: Exmo. Sr. Des. Almeida Melo).

Data vênia, ao contrário do entendimento da i. Magistrada, a interposição 

do agravo de instrumento pelo advogado contratado não buscou resguardar 

interesses particulares do requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira (fl s. 633). 

Ao contrário, a interposição do agravo de instrumento referido (182.881-3) buscou 

a suspensão dos efeitos da antecipação da tutela deferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível 

da Comarca de Sete Lagoas que afastou o Prefeito e outros agravantes das funções 

públicas exercidas naquela municipalidade. Ao agravo de instrumento fora dado 

efeito suspensivo em decisão do eminente Desembargador Carreira Machado 

(vide fl s. 245/256).

Por outro lado, se no julgamento da Apelação Cível n. 1.0672.99.011711-7/003, 

da relatoria do eminente Desembargador Almeida Melo, acima citado, não houve 

condenação do requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira, a r. sentença, ora 

impugnada, não poderia ter afi rmado que seus atos caracterizariam, “em tese” (sic, 

fl s. 638), lesão aos cofres públicos. A existência de lesão já havia sido repelida.

Não se pode aceitar que uma condenação de magnitude da que foi imposta 

aos apelantes resulte da afi rmação de que os contribuinte não podem arcar com 

a contratação de advogado para defender agentes públicos da acusação de atos 

que “em tese”, constituiriam crimes contra a cidadania.

Porque não se deve impor a ninguém a responsabilidade prévia e não 

demonstrada de sofrer conseqüências de malfeitos de que não há provas de o 

réu os obrou. Data vênia, a tese da sentença seria o equivalente a punir primeiro 

para, se for o caso, inocentar depois. O réu Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira 

já havia até sido inocentado das acusações que lhe foram encetadas na ação cível 

pública onde ocorrera a contratação aqui versada (16.1.2007), quando a sentença, 

ora impugnada, fora prolatada (29.1.2008). Tal circunstancia devia ser levada em 

consideração, na forma do art. 462, do CPC.

O que restou demonstrado nos autos da Ação Civil Pública n. 672.99.011711-

7 é que o Ministério Público não conseguiu provar que o requerido Marcelo 

Cecé Vasconcelos de Oliveira tivesse cometido algum ato de improbidade 

administrativa.

Também sem sustentação o argumento lançado na r. sentença de que não 

fora imputada ao Município, como pessoa Jurídica de Direito Público, qualquer 

ilegalidade, resumindo o pedido a condenação do noticiado agente político e demais 

requeridos nas sanções previstas na Lei n. 8.429/1992.
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Ora, o Município, enquanto pessoa jurídica de direito público é incapaz de exprimir 

vontade por conta própria. Qualquer imputação de conduta ilícita em relação ao 

Estado é permeada por imputação a seus agentes. Nesse sentido, inclina-se a teoria 

da imputação, já consagrada em Direito Administrativo. Logo, os fatos foram 

imputados ao ex-Prefeito na condição de representante do Município por atos 

praticados em sua gestão e referentes a ela. As imputações não trataram de atos 

pessoais típicos e de interesses particulares isolados da fi gura do agente público, 

mas de preservação de efeitos de atos praticados como e enquanto agente 

público.

Portanto, nas duas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério público contra 

o Sr. Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira seu objeto foi as conseqüências de atos 

praticados na qualidade de agente político e em relação à sua gestão.

O Prefeito Municipal não contratou advogado para defesa pessoal como, 

v.g: em direito de família ou para defender-se de processo criminal comum 

(homicídio). Estes sim, ao meu sentir, representariam interesses nitidamente 

particulares do ex-Prefeito. Ao revés, o ex-Prefeito contratou advogado de notória 

especialização para defender seu mandato político. Havia interesse público 

manifestado na função que exercia - de agente político. Enfi m, os atos inquinados 

de ímprobos foram atribuídos a quem exercera a função de Prefeito, em atividade 

pública e não, privada.

Como governante do Município, adverte HELY LOPES MEIRELLES, o prefeito 

é o seu representante legal e condutor dos negócios públicos locais; como 

chefe do Executivo, é a autoridade suprema da Administração municipal, 

tendo preeminência sobre todas as demais. A preeminência do prefeito na 

Administração local decorre naturalmente da sua situação de chefe do Poder 

Executivo, detentor de todos os instrumentos de ação de que dispõe o Município 

para a realização de seus fi ns (in. Direito municipal brasileiro. São Paulo: Malheiros, 

1996. p. 510/511).

Se a imputação fora endereçada a agente político sobre questões envolvendo 

a sua gestão, não há como imputar-lhe como ato de improbidade administrativa, 

a contratação de advogado para a defesa dos atos praticados no exercício de 

suas funções públicas. Pela gravidade de suas sanções, a defesa em ações civis 

públicas, bem como de improbidade administrativa, requerem a habilitação de 

advogado ou de escritório de advocacia com notória especialização e da inteira 

confi ança do Prefeito Municipal.

No julgamento da Apelação Cível n. 1.0518.02.032160-1/001, asseverei que: [...]

Portanto, não há elementos nos autos que corrobore a alegação do Ministério 

Público de que as duas contratações para prestação de serviços de advocacia tenha 

se dado para defesa de interesses particulares. O que se extrai dos autos é que tanto 

na ação civil pública de natureza cautelar de n. 67299002360-4, como na Ação Civil 

Pública de n. 67299011711-7 imputadas ao requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de 

Oliveira não houve condenação e as contratações efetivadas se deram com advogado 
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de notória especialização para a defesa de Prefeito na condição de réu em ações civis 

públicas que lhe imputavam fraudes em processos licitatórios e atos de improbidade.

À luz de tais considerações, verifica-se dos autos que o Sr. Marcelo Cecé 

Vasconcelos de Oliveira não praticou ato de improbidade administrativa ao 

contratar os serviços do advogado Raimundo Cândido Júnior, por inexigibilidade 

de licitação, para a sua defesa pelos atos relacionados à sua Administração.

Dispõe o art. 9º, da LIA que constitui ato de improbidade administrativa 

importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 

nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente: IV - utilizar, em 

obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 

qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, 

empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

O artigo acima referido não se aplica ao presente caso, como visto acima. 

A defesa do advogado contratado adveio de atos praticados pelo ex-Prefeito 

Municipal no exercício de seu mandato e relativo à sua gestão, ou seja, de 

interesse do próprio ente público. O serviço prestado pelo advogado contratado 

não era particular mas, diversamente, de defesa de atos praticados no exercício 

de mandato eletivo.

Da mesma forma, não se aplica ao caso o disposto no art. 10, caput, combinado 

com inciso XIII, da LIA. Referido artigo dispõe que constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 

notadamente: XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, 

máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou 

à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem 

como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por 

essas entidades.

Por fi m, dispõe o art. 11, da LIA que constitui ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 

omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 

lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fi m proibido em 

lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

Ora, não restou demonstrado fi m proibido em lei ou regulamento ou diverso 

daquele previsto, na regra de competência. Como dito, o serviço prestado pelo 

advogado contratado não se deu para fi ns particulares mas, diversamente, para a 

defesa de atos praticados no exercício de mandato popular.

Por oportuno, assinale-se que o aresto trazido à colação na sentença, de nossa 

relatoria, versava agravo contra decisão que não recebera inicial da presente ação. 
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Para esse fi m, bastaria apenas a possibilidade de se haver praticado ato ímprobo, 

ainda que a improbidade pudesse ser vislumbrada apenas em tese.

3ª Apelação - Apelante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Embora conhecido, o recurso do ora apelante, pelos motivos e fundamentos 

acima, restou prejudicado. A tese central do voto é de que não houve ato de 

improbidade, uma vez que os atos inquinados de ímprobos foram atribuídos a 

agente político que exercera a função de Prefeito, em atividade pública e não, 

privada. O serviço prestado pelo advogado contratado não se deu para fins 

particulares mas, diversamente, para a defesa de atos praticados no exercício de 

mandato popular. Logo, se não há ato de improbidade administrativa praticado 

pelo primeiro e segundo apelantes, não há que se perquirir sobre as sanções do 

artigo 10, XIII, e 11, ambos da LIA. Se a conduta não está qualifi cada de ímproba, 

não há que se falar em sanção por ato de improbidade administrativa.

Por isso, considera-se prejudicado o recurso do Ministério Público.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço dos recursos e, no mérito, dou provimento ao 

primeiro e segundo recurso e julgo prejudicado o terceiro recurso (grifo nosso).

Salvo melhor juízo, entendo que essa não seja a melhor valoração conferida 

aos fatos e provas coligidos aos autos.

A jurisprudência desta Corte, a meu ver de maneira escorreita, há muito 

sinalizou no sentido de que “[s]e há para o Estado interesse em defender seus 

agentes políticos, quando agem como tal, cabe a defesa ao corpo de advogados 

do Estado, ou contratado às suas custas. Entretanto, quando se tratar da defesa de 

um ato pessoal do agente político, voltado contra o órgão público, não se pode admitir 

que, por conta do órgão público, corram as despesas com a contratação de advogado. 

Seria mais que uma demasia, constituindo-se em ato imoral e arbitrário” (AgRg no 

REsp n. 681.571/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 29.6.2006 – grifo 

nosso).

Em caso análogo, a Primeira Turma, em acórdão da relatoria do Ministro 

Luiz Fux, reconheceu que “as despesas com a contratação de advogado por 

agente político em face da Administração Pública não denota interesse do Estado 

e, a fortiori, deve correr às expensas do agente público, sob pena de confi gurar 

ato imoral e arbitrário” (REsp 703.953/GO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJe de 3.12.2007 – grifo nosso). Também nesse toar, é o seguinte 

julgado: AgRg no REsp 798.100/RO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe de 9.11.2009.
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Portanto, a contratação de advogado às custas do erário somente será 

possível se o gestor público, no exercício do mandato, for processado por atos 

que não atentem contra o Poder Público.

No caso, revela-se extreme de dúvidas a existência de lesão aos interesses 

do Município de Sete Lagoas/MG, que arcou com os honorários do causídico 

contratado para defender o ex-prefeito em ações civis públicas por atos de 

improbidade administrativa – n. 672.99.002.360-4 (natureza cautelar) e n. 

672.99.011711-7 – cujos objetos residem na apuração de enriquecimento ilícito 

e de violação de princípios da administração pública.

Digo isso por uma razão muito óbvia, não parece crível que o povo tenha 

conferido ao prefeito um mandato para fins de prática de atos ímprobos, 

especifi camente de enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), ou seja, explicitamente 

contrários aos interesses da Municipalidade. Tal conclusão é corroborada pelo 

fato de o Município não constar do polo passivo de nenhuma das referidas 

demandas, pelo contrário, fora citado para fi gurar como benefi ciário em caso 

de eventual procedência das ações (art. 17, § 3º, da LIA), tendo em vista que 

o Parquet estadual ajuizou a ação com fi m de zelar pela defesa do patrimônio 

público (fl . 289).

Ademais, consoante bem anotou o Ministro Sérgio Kukina, é certo que 

o advogado Raimundo Cândido Júnior, apesar de ter sido contratado para a 

defesa exclusiva dos interesses municipais perante os “Tribunais Superiores”, 

atuou na instância ordinária na defesa pessoal do ex-alcaide nos autos da Ação 

Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 672.99.011711-7, revelando 

manifesta violação dos princípios da legalidade e fi nalidade tanto pelo gestor 

como pelo causídico.

Nesse passo, de acordo com o referido princípio, “o alvo a ser alcançado 

pela Administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse 

público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso 

sempre uma atuação discriminatória” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 

Manual de direito administrativo. 16ª ed. Rio de Janeiro: 2006, p. 17).

Celso Antônio Bandeira de Mello, ao lecionar sobre os princípios da 

legalidade e fi nalidade, afi rma que “em rigor, o princípio da fi nalidade não é uma 

decorrência do princípio da legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; 

está nele contido” e, por essa razão, haverá “desvio de poder e, em consequência, 

nulidade do ato, por violação da fi nalidade legal, tanto nos casos em que a atuação 

administrativa é estranha a qualquer fi nalidade pública quanto naqueles em que ‘o 
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fi m perseguido, se bem que de interesse público, não é o fi m preciso que a lei assinalava 

para tal ato’” (BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito Administrativo, 26ª 

ed. São Paulo: Malheiros, pág. 106-107 – grifo nosso).

Nessa linha, o juízo singular identifi cou claramente o dolo dos recorridos na 

contratação dos serviços de advocacia realizado às expensas da Municipalidade 

e para o fi m precípuo de defesa de atos particulares do ex-gestor. A propósito, 

confi ram-se trechos da sentença (fl s. 693-702):

Na espécie, observa-se de início que, conforme requisição n. 43/99 (fl . 42), 

consulta de licitações e compras (fl s. 45/47) e contrato de prestação de serviços 

acostados às fl s. 51/52, o requerido Raimundo Cândido Júnior foi contratado pelo 

Município de Sete Lagoas para “interposição e acompanhamento até trânsito em 

julgado do Agravo de Instrumento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, em defesa do Município, visando dar efeito suspensivo e revogar decisão de 1ª 

Instância concedida na Ação Civil Pública, Processo n. 2.360-4 tramitando na 3ª Vara 

Cível desta Comarca” (fl . 51).

Os pagamentos relativos à esta prestação de serviços foram devidamente 

realizados, conforme demonstrado através da nota de empenho acostada à fl . 58 

e ordens de pagamento de fl s. 54, 68 e 80, totalizando o montante histórico bruto 

de R$ 30.000,00.

Verifi ca-se dos documentos acostados às fl s. 128/151, que referida ação civil 

pública, de caráter cautelar (672.99.002360-4), buscava a suspensão de qualquer 

pagamento pelo Município a fornecedores envolvidos em supostos atos de 

improbidade, atualmente em apuração, quebras de sigilos bancários e fi scais 

dos réus, depósito judicial dos pagamentos pertencentes aos agentes políticos 

envolvidos, etc., (fl s. 149/151). Não se verifi cou nesta ação cautelar, contudo, 

qualquer obrigação de fazer ou imposição que prejudicasse diretamente o 

Município, havendo apenas determinação para que este Ente Público suspendesse 

pagamentos a fornecedores e agentes públicos, suspensão esta devidamente 

respaldada por ordem judicial.

Tal medida cautelar, portanto, buscou resguardar os interesses do Município, 

suspendendo pagamentos à empresas e agentes políticos que, em tese, estariam 

lesando o erário municipal.

Nota-se dos autos, também, que o requerido Raimundo Cândido Júnior foi 

novamente contratado pelo Município, visando “a prestação de serviços de assessoria 

jurídica e serviços profissionais no município perante os Tribunais Superiores, 

abrangendo as áreas de Direito Administrativo, constitucional e outras áreas de 

atuação”, restando demonstrados os referidos pagamentos que alcançaram, sem os 

descontos legais, o montante histórico de R$ 65.000,00 (fl s. 91/120).

Nesta nova contratação, restou comprovada nos autos sua atuação na Ação Civil 

Pública ajuizada pelo Órgão Ministerial para apuração de atos de improbidade 
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consistentes em supostas irregularidades em licitações (Ação n. 672.99.011711-7 - 

cópia fl s. 211/230), envolvendo, dentre outros, o requerido Marcelo Cecé Vasconcelos 

de Oliveira, o qual outorgou poderes ao advogado Raimundo Cândido Júnior para 

realizar a defesa de seus direitos (cópia de fl s. 236). Também nesta demanda 

não foi imputado ao Município, como pessoa Jurídica de Direito Público, qualquer 

ilegalidade, resumindo o pedido a condenação do noticiado agente político e 

demais requeridos nas sanções previstas na Lei n. 8.429/1992.

Em relação à referida demanda, verifi ca-se que o causídico Raimundo Cândido 

Júnior, apesar de contratado e remunerado pelo Município de Sete Lagoas, 

atuou diretamente na defesa do requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de 

Oliveira, fato este demonstrado através da cópia do agravo de instrumento por 

ele interposto contra decisão daquele feito (fls. 257/271). Constata-se da cópia 

do referido reclamo que o Município de Sete Lagoas já estava representado na 

referida demanda pelos advogados Fernando Geraldo Faria Roque e Newton 

Geraldo Machado (fl . 259), indicando, então o endereço da sede da Prefeitura 

neste Município.

O conteúdo da peça de agravo (fls. 258/271) interposto pelo requerido 

Raimundo Cândido Júnior demonstra também que a defesa por ele subscrita 

estava endereçada ao requerido Marcelo Cecé e não ao Município.

[...]

Mostra-se caracterizado, assim, que a defesa apresentada pelo requerido 

Raimundo Cândido Júnior no agravo de instrumento acima citado, ao buscar reverter 

decisão de 1o grau, em nenhum momento protegeu o Ente Público, gerando, ao 

contrário, efeitos danosos ao Município, porquanto visou resguardar justamente os 

interesses do acusado Marcelo Cecé por supostos atos de improbidade cometidos em 

detrimento do erário municipal.

Demais disso, não restando constatada qualquer imposição prejudicial ao Ente 

Público, no caso o Município de Sete Lagoas, caberia a este, como Pessoa Jurídica de 

Direito Público supostamente lesada, atuar, tão somente, em conjunto com o Órgão 

Ministerial no pólo ativo ou então se abster de manifestar no feito.

[...]

No presente caso, os supostos atos praticados pelo requerido Marcelo Cecé 

Vasconcelos de Oliveira nas ações civis públicas em que fi gura como réu caracterizam, 

em tese, lesão aos cofres públicos, o que evidencia que não poderia este contratar, 

às expensas do Município, advogado para garantir sua defesa naqueles feitos. Da 

mesma forma, não poderia o causídico Raimundo Cândido Júnior, contratado e pago 

pelo Município, exercer a defesa daquele que, repita-se, em tese, teria lesado o próprio 

Ente Público que o contratou.

Por outro lado, a alegação do requerido Raimundo Cândido Júnior de que 

“no momento da contratação foi-lhe afi rmado pelo representante do Município 

(Marcelo Cecé) que deveria ele, advogado, defender os atos atacados pelo 

Ministério Público” (fl. 360), não possui o condão de isentar-se da conduta 
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ímproba, porquanto, possui este independência profissional para análise de 

eventual defesa prejudicial ao Ente que lhe contratou.

De mais a mais, conforme retro exposto, a defesa no procedimento 672.99.011711-

7 foi feita diretamente em nome do requerido Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira e 

não em nome do Município, evidenciando claramente o desvio de fi nalidade do ato 

de contratação do requerido Raimundo Cândido Júnior, que deveria defender os 

interesses do Município e não do agente político que não se confunde com aquele.

[...]

Forçoso reconhecer, deste modo, que a contratação livre e consciente feita 

pelo primeiro requerido, Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira, às expensas do 

Município de Sete Lagoas, do segundo requerido, Raimundo Cândido Júnior, 

para que este efetuasse sua defesa particular em ações envolvendo supostos 

atos ímprobos contra interesses do Ente Municipal pagador, caracteriza ato de 

improbidade.

Da mesma forma, a concordância do requerido Raimundo Cândido Júnior em 

efetivar a defesa de agente político envolvido em supostos atos de improbidade 

contra a própria fazenda pública responsável pelo pagamento de seus honorários, 

demonstra claramente conduta que afronta os princípios da moralidade, 

caracterizando, pois, ato de improbidade (grifo nosso).

Como se vê, o quadro fático delineado induz à conclusão de que inexiste 

interesse público que justifi que o uso dos cofres públicos para o patrocínio 

de defesa judicial de gestor acusado da prática de atos de improbidade 

administrativa lesivos ao patrimônio público.

Por fi m, e não menos importante, não logra êxito a tese defensiva acolhida 

no acórdão recorrido de que não houve condenação pela prática dos atos de 

improbidade imputados aos recorridos, porque tal circunstância não tem o 

condão de tornar inexistente o confl ito entre os interesses do ente político e do 

ex-alcaide.

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo Ministro Sérgio 

Kukina para dar provimento em parte ao recurso especial do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais apenas para reconhecer a prática dos atos de improbidade 

imputados aos recorridos Marcelo Cecé Vasconcelos de Oliveira (art. 9º, IV) e 

Raimundo Cândido Júnior (art. 11, I), como reconhecido na sentença às fl s. 686-

707, devendo os autos retornar à origem para o exame dos pedidos subsidiários 

contidos nas apelações dos recorridos, bem como quanto ao pleito de agravamento 

das penas formulado pelo recorrente, sob pena de supressão de instância.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.422.509-RS (2013/0396761-8)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF

Recorrido: Maria Lourda Fischer Bock

Advogados: Vilmar Lourenço e outro(s)

Imilia de Souza

EMENTA

Previdenciário. Art. 74 da Lei n. 8.213/1991. Pensão por morte. 

Termo a quo. Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Situação fática 

diferenciada reconhecida pelo Tribunal de origem. Aposentadoria por 

idade indeferida administrativamente. Ação judicial proposta pelo 

segurado. Óbito. Trânsito em julgado. Qualidade de segurado e direito 

à aposentadoria reconhecidos judicialmente. Condição necessária para 

a obtenção da pensão por morte.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao 

deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não 

adotando a tese vertida pela Autarquia Previdenciária. Inexistência de 

omissão.

II - Somente com o trânsito em julgado da decisão proferida na 

Ação n. 2002.71.00.042914-5, foi possível à Autora requerer junto à 

Autarquia Previdenciária a concessão de pensão por morte, momento 

em que o INSS reconheceu a qualidade de segurado do falecido 

cônjuge, condição indispensável à concessão do benefício.

III - A situação fática diferenciada, reconhecimento judicial 

da qualidade de segurado somente após o falecimento do segurado, 

autoriza a concessão da pensão por morte a contar da data do óbito do 

instituidor do benefício.

IV - Recurso especial improvido.
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ACÓRDÃO

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

do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de 

Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina 

(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 5 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 12.4.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão 

prolatado, por unanimidade, pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, assim ementado (fl . 192e):

Previdenciário. Pensão por morte do marido. Parcelas compreendidas entre a 

data do óbito e a implantação administrativa do benefício.

1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência 

do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da 

condição de dependente de quem objetiva a pensão.

2. Evidenciou-se nos autos que ao falecer o marido da autora já havia 

implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria urbana por idade.

3. Uma vez que a autora não poderia requerer a pensão por morte dentro 

do prazo fi xado no artigo 74, inciso I, da Lei n. 8.213/1991, por ainda pender de 

decisão judicial a demanda proposta por seu falecido marido para a obtenção de 

sua aposentadoria por idade, faz jus às prestações do benefício compreendidas 

entre a data do óbito e a implantação administrativa da pensão, reconhecendo-se 

prescritas as parcelas anteriores a cinco anos contados do ajuizamento do feito.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl . 210e).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:
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I. Art. 74 da Lei n. 8.213/1991 – impossibilidade de deferimento do 

benefício pensão por morte com termo a quo na data do óbito quanto o 

requerimento administrativo ocorreu mais de trinta dias depois do eventum 

mortis; e

II. Art. 535, II, do Código de Processo Civil – negativa de prestação 

jurisdicional.

Destaca, ainda, que “considerando que o óbito do instituidor ocorreu em 

17.8.2003 e o benefício somente foi requerido em 30.9.2008, a data de início deve 

ser fi xada na DER nos exatos termos do art. 74 da Lei n. 8.213/1991.” (fl . 219e).

Com contrarrazões (fl s. 227/232e), nas quais se aponta, preliminarmente, a 

incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ, e, no mérito, defende-se a manutenção 

do julgado, o recurso foi admitido (fl . 238e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, haverá 

contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a omissão disser 

respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados não 

restarem estampados no julgado.

Ademais, constatada apenas a discordância do INSS com o deslinde da 

controvérsia, não restou demonstrada efetiva omissão a ensejar a integração do 

acórdão impugnado, porquanto a fundamentação adotada pela Corte de origem 

é clara e sufi ciente para respaldar a conclusão alcançada.

Outrossim, a Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, estabelece no art. 74 a data de início da concessão do 

benefício pensão por morte aos dependentes do de cujus, de acordo com o 

momento do requerimento administrativo junto ao INSS ou, no caso de morte 

presumida, da decisão judicial:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 

anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.
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Desse modo, somente quando o benefício for requerido no prazo máximo 

de trinta dias após o falecimento do segurado, será concedido a partir da data 

do óbito. Caso o requerimento administrativo seja posterior ao prazo legal 

estabelecido no inciso I, do art. 74 da Lei n. 8.213/1991, a data de início do 

benefício será a data de entrada do requerimento.

Com efeito, o traço distintivo deste caso é justamente o reconhecimento, 

pelo Tribunal de origem, que a situação fática ensejava a concessão da pensão 

por morte desde o momento do óbito do instituidor do benefício, apesar de o 

requerimento administrativo somente ter sido apresentado quase cinco anos 

após o falecimento do segurado, conforme extrai-se da fundamentação (fl s. 

188/191e):

Decorrentemente, em homenagem ao princípio do tempus regit actum, tendo 

o segurado falecido no ano de 2003, em princípio o marco inicial da pensão 

deveria se dar a partir da data do requerimento administrativo, em 30.9.2008 

(marco referido no próprio recurso da autarquia no evento 3/23).

No caso dos autos, entretanto, há situação peculiar envolvendo a qualidade 

de segurado do de cujus, que só pode ser verifi cada após o trânsito em julgado do 

processo que em vida ele propôs contra a autarquia previdenciária, objetivando a 

concessão de aposentadoria urbana por idade.

O juízo singular apreciou com profundidade a questão, merecendo transcrição 

trecho da sentença:

(...) segundo alega a autora, o deferimento da pensão por morte 

dependia do prévio reconhecimento da qualidade de segurado do de cujus, 

o que seria objeto de análise no pedido de concessão da aposentadoria por 

idade postulada pelo ex-segurado na via administrativa em 23.1.2002 e cujo 

deferimento só foi possível após o trânsito em julgado da ação autuada sob 

o n. 2002.71.00.042914-5, que tramitou perante a 3ª Vara do Juizado Especial 

Previdenciário desta Subseção Judiciária, o que ocorreu somente no ano de 

2008.

Assiste-lhe razão.

Com efeito, em tese a concessão da pensão por morte não depende da 

obtenção pelo segurado falecido de aposentadoria mantida pelo RGPS, 

mas, isto sim, reclama apenas a manutenção da qualidade de segurado até 

a data do óbito, uma vez que sequer é exigido o cumprimento de prazo de 

carência, conforme dicção do artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991. Assim, 

para que a autora obtivesse a pensão previdenciária decorrente do óbito de 

seu marido, bastaria comprovar na via administrativa que este mantinha a 

qualidade de segurado quando faleceu, sendo-lhe concedido de imediato 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

186

o benefício, independentemente da concessão, ou não, de aposentadoria 

ao segurado falecido.

Ocorre que, no caso concreto, o ex-segurado Norbaldo Bock não exercia 

atividade vinculada à Previdência Social desde 31.7.1999, termo final do 

último contrato de emprego admitido na via administrativa por ocasião do 

requerimento de aposentadoria por idade ao órgão previdenciário. Dessa 

forma, a não ser em caso de procedência do pedido deduzido na Ação 

Ordinária n. 2002.71.00.042914-5, que tramitou perante a 3ª Vara do Juizado 

Especial Previdenciário desta Subseção Judiciária, e cujo fundamento era a 

desnecessidade de concomitância dos requisitos legais para a concessão da 

aposentadoria por idade, a autora não poderia requer ao órgão administrativo 

a concessão da pensão, visto que tal benefício seria fatalmente indeferido sob o 

fundamento de perda da qualidade de segurado.

Segue daí que, apenas após o trânsito em julgado da decisão proferida 

naqueles autos, com a conseqüente concessão da aposentadoria pleiteada 

pelo de cujus, é que houve a possibilidade de obtenção do benefício de pensão 

por morte pela autora, ainda que o gozo de benefício previdenciário não 

constitua requisito ao deferimento da pensão por morte, conforme antes 

referido. Por conseguinte, havendo a impossibilidade de atendimento do 

prazo fi xado no artigo 74 da Lei n. 8.213/1991 por ainda pender de decisão 

judicial a demanda proposta por seu falecido marido para a obtenção de sua 

aposentadoria por idade, resta evidente que a exigência legal não poderá 

ser imposta à segurada até a data em que houve o trânsito em julgado da 

sentença (destaques meus).

O marido da Autora, em 23.1.2002, requereu o benefício de aposentadoria 

por idade que restou indeferido pelo INSS ao argumento de perda da 

qualidade de segurado antes do preenchimento de todos os requisitos para a 

concessão do benefício, ocasionando a propositura da ação autuada sob o n. 

2002.71.00.042914-5, que tramitou perante a 3ª Vara do Juizado Especial 

Previdenciário da Subseção Judiciária do Rio Grande do Sul.

Em 17.8.2003 ocorreu o falecimento do cônjuge da Autora e em 

2008 transitou em julgado a decisão que reconheceu o direito do de cujus à 

aposentadoria por idade.

Com efeito, somente com o trânsito em julgado da decisão proferida na 

Ação n. 2002.71.00.042914-5 foi possível à Autora requerer junto à Autarquia 

Previdenciária, a concessão de pensão por morte, porquanto somente nesse 

momento o INSS reconheceu a qualidade de segurado do falecido cônjuge, 

condição indispensável à concessão do benefício.
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Assim sendo, não obstante não ter sido requerida a pensão por morte na 

data do óbito do marido, correta a decisão do Tribunal de origem que fi xou tal 

data como termo a quo da concessão do benefício, porquanto, como asseverado, 

a Autora somente poderia obter êxito no pedido de pensão por morte de posse 

de provimento judicial defi nitivo que reconheceu a qualidade de segurado do de 

cujus.

Isto posto, nego provimento ao recurso especial do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

RECURSO ESPECIAL N. 1.540.354-PR (2015/0151964-4)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Alberto Elisio Vilaca Gomes

Recorrido: Angelo Alves Mendes

Recorrido: Jose Humberto Cruvinel Resende

Recorrido: Mendes Júnior Participações S/A - MENDESPAR

Recorrido: Mendes Junior Trading e Engenharia S/A

Recorrido: Paulo Roberto Costa

Recorrido: Rogerio Cunha de Oliveira

Recorrido: Sergio Cunha Mendes

Advogado: Sem representação nos autos

EMENTA

Recurso especial. Processual. Ações civis públicas de improbidade 

administrativa. “Operação Lava Jato”. Distribuição por prevenção. 

Critério. Art. 17, § 5º da Lei n. 8.429/1992 (mesma causa de pedir 

ou mesmo objeto). Princípio da especialidade. Regras gerais previstas 

nos arts. 103 do Código de Processo Civil/1973 e 76 do Código de 

Processo Penal. Não aplicação. Observância do juiz natural.
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I - Na apreciação da temática envolvendo conexão de ações e 

prevenção de Juízo, deve-se ter em conta o princípio do juiz natural 

(art. 5º, XXXVII e LIII, da CR/1988), que assegura a todos processo 

e julgamento perante juiz independente e imparcial, com competência 

prévia e objetivamente estabelecida no texto constitucional e na 

legislação pertinente, vedados os juízos ou tribunais de exceção.

II - A Lei n. 8.429/1992 (Lei de improbidade Administrativa 

- LIA), bem como a Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública - 

LACP), em suas redações originais, não continham norma específi ca 

acerca de prevenção e de conexão, sendo aplicado, nas ações de 

improbidade administrativa, supletiva e subsidiariamente, por força 

do art. 19 da LACP, o disposto nos arts. 105 e 103 do Código de 

Processo Civil/1973.

III - Com a Medida Provisória n. 2.180-35/2001, vigente por 

força da Emenda Constitucional n. 32/2001, as Leis n. 8.429/1992 

e 7.347/1985 passaram a contar com previsão expressa a respeito, 

respectivamente nos arts. 17, § 5º e 2º, parágrafo único, cuja aplicação, 

pelo princípio da especialidade, afasta a incidência das normas gerais, 

previstas nos arts. 103 do Códigos de Processo Civil/1973 e 76 do 

Código de Processo Penal.

IV - Embora a redação seja semelhante, impende reconhecer, sob 

pena de concluir-se pela inutilidade da alteração legislativa efetuada, 

que os critérios confi guradores da conexão entre ações de improbidade 

administrativa, aptos a determinar prevenção de Juízo, nos termos do 

art. 17, § 5º da LIA (mesma causa de pedir ou mesmo objeto), são 

mais rígidos que os previstos na regra geral do art. 103 do Código de 

Processo Civil/1973.

V - Não se confi gurando a mesma causa de pedir nem o mesmo 

objeto entre as ações de improbidade administrativa, não incide a 

regra de prevenção prevista no art. 17, § 5º, da LIA, impondo-se a 

livre distribuição por sorteio entre os Juízos competentes.

VI - Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das 
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notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso especial, 

mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os 

Srs. Ministros Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho e Sérgio Kukina 

(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília (DF), 19 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 27.5.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão prolatado pela 

2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de confl ito 

negativo de competência instaurado entre os Juízos das 2ª e 3ª Varas Federais de 

Curitiba/PR, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa 

n. 5006695-57.2015.4.04.7000, proposta no contexto das investigações 

decorrentes da chamada “Operação Lava Jato”.

O Ministério Público Federal, com base em documentos colhidos na 

esfera penal, propôs a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 

5006628-92.2015.4.04.7000, distribuída livremente perante o Juízo da 2ª Vara 

Federal de Curitiba/PR, seguida das Ações Civis Públicas de Improbidade 

Administrativa n. 5006675-66.2015.4.04.7000, 5006694-72.2015.4.04.7000, 

5006695-57.2015.4.04.7000 e 5006717-18.2015.4.04.7000, nas quais foi 

pleiteada a distribuição por dependência com a ação primeva, por envolverem, 

todas elas, separadas por grupos de empresas, fatos ilícitos atribuídos a Paulo 

Roberto Costa, ex-Diretor de Abastecimento da sociedade de economia mista 

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS e outros, apurados no bojo da “Operação 

Lava-Jato” (fl s. 2/91e)

O Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba reconheceu a competência da 

Justiça Federal e da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar 

as demandas, determinando, entretanto, a livre distribuição dos feitos, por 

entender não haver dependência nem prevenção ou conexão, nos termos do art. 

17, § 5º, da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), que 

implicasse a reunião dos processos.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

190

Nesse contexto, a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 

5006695-57.2015.4.04.7000 foi redistribuída, por sorteio, ao Juízo da 3ª Vara 

Federal de Curitiba, o qual, vislumbrando a existência de conexão e dependência 

com a primeira ação ajuizada, Processo n. 5006628-92.2015.4.04.7000, declinou 

da competência, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 2ª Vara Federal 

da referida Subseção Judiciária, que suscitou confl ito negativo de competência 

perante a Corte Regional.

A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base nos arts. 

17, § 5º, da LIA e 2º, parágrafo único da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil 

Pública - LACP), decidiu, por unanimidade, declarar a competência do Juízo 

da 3ª Vara Federal de Curitiba (suscitado), em acórdão assim ementado (fl s. 

3.876/3.877e):

Conflito de competência. “Operação Lava-Jato”. Ações civis públicas por 

improbidade administrativa com objetos e causas de pedir afins, mas não 

idênticos. Competência. Prevenção não confi gurada.

1. No caso de ações civis públicas por improbidade administrativa, a 

modifi cação da competência pela prevenção é regida por regra especial, prevista 

nos artigos 17-§ 5º da Lei n. 8.429/1992 e 2º-§ único da Lei n. 7.347/1985 (com a 

redação que lhes deu a Medida Provisória n. 2.180-35/2001), que estabelecem 

como critério, para a confi guração da prevenção do juízo para quem foi distribuída 

a ação mais antiga, que as ações posteriores tenham a mesma causa de pedir ou o 

mesmo objeto da primeira ação.

2. A regra especial, assim posta, é mais exigente do que aquela regra geral de 

prevenção para ações conexas disciplinada nos artigos 103 e 105 do CPC, que 

exige apenas objeto ou causa de pedir comuns (afi ns), mas não necessariamente 

idênticos. Ter objeto ou causa de pedir comuns ou ter os mesmos objetos ou 

causas de pedir são critérios distintos.

3. Essa maior rigidez no caso das ações de improbidade decorre da 

necessidade de que, sempre que for possível, se observe a regra do juiz natural, 

que é aquele a quem o processo foi livremente distribuído (artigos 251 a 253 do 

CPC), considerando a relevância constitucional desse tipo de ação de proteção 

da integridade da coisa pública (artigo 37-§§ 4º e 5º da CF). Essa previsão 

constitucional específi ca basta para justifi car um tratamento legal diferenciado 

em termos de regras de prevenção.

4. No caso concreto, nem os objetos nem as causas de pedir das ações em 

debate são idênticos, pois os fatos tratados em cada ação são diversos, assim 

como são diversos os contratos examinados e as respectivas partes contratantes. 

A afi nidade meramente acidental, casual, entre as ações não justifi ca a reunião 

dos processos, seja porque não há risco de decisões lógica ou juridicamente 
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contraditórias, seja porque a comunhão da prova é apenas parcial, sem que 

se tenham ganhos relevantes que justifi quem a reunião dos processos, com a 

quebra dos respectivos juízos naturais determinados pela livre distribuição.

5. Competência fi rmada do juízo suscitado, para quem a ação fora distribuída 

livremente, por sorteio.

Inconformado, O Ministério Público Federal interpôs o presente Recurso 

Especial (fl s. 3.884/3.909e), com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da 

República, alegando, além de divergência jurisprudencial, contrariedade ao § 5º 

do art. 17 da LIA e ao parágrafo único do art. 2º da LACP, aduzindo, em síntese: 

a) que tais dispositivos legais reproduzem o disposto no art. 103 do Código de 

Processo Civil/1973; b) a existência de identidade de causa de pedir e de objeto 

entre a ação objeto do confl ito negativo de competência e a  Ação Civil Pública 

de Improbidade Administrativa n. 5006628-92.2015.4.04.7000, previamente 

proposta e distribuída à 2ª Vara Federal de Curitiba; c) que a identidade de 

causa de pedir ou de pedido não precisa ser absoluta para determinar a conexão 

de ações civis públicas por improbidade administrativa; d) a sufi ciência de 

simples afi nidade entre causa de pedir ou pedido, para confi gurar a conexão das 

ações de improbidade administrativa derivadas de um mesmo contexto fático-

jurídico; e) que pela afi nidade entre as ações de improbidade administrativa 

propostas, o autor poderia ter optado por ajuizar uma única demanda, nos 

termos do art. 46, IV, do Código de Processo Civil/1973, não o tendo feito 

porquanto o litisconsórcio passivo multitudinário acabaria por dificultar a 

tramitação e o julgamento do processo, em desrespeito ao direito constitucional 

da sociedade e dos acusados à razoável duração do processo; f ) que a livre 

distribuição das ações de improbidade administrativa ensejará o risco de decisões 

judiciais  confl itantes, a partir de premissas fáticas comuns de cada ação, além da 

repetição desnecessária de provas e atos processuais a ensejar a possibilidade de 

verdadeiro tumulto processual; g) que o Novo Código de Processo Civil - Lei 

n. 13.105/2015, já prevê a necessidade de julgamento conjunto dos processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões confl itantes ou contraditórias 

(art. 55, § 3º); e h) a aproximação entre o processo penal e o de improbidade, 

decorrente do cunho repressivo de ambos, autoriza que o disposto no art. 76 

do Código de Processo Penal norteie a análise da relevância jurídica do liame 

existente entre atos de improbidade administrativa, para o fi m de observar-se a 

unidade de processo e julgamento.

No tocante à divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao § 

5º do art. 17 da LIA, o Recorrente assevera que (fl s. 3.891/3.898e):
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O acórdão recorrido sustenta que os critérios estabelecidos pelo artigo 17, § 5º 

da Lei n. 8.429/1992 são mais rígidos do que os estabelecidos pelo artigo 103 do 

Código de Processo Civil, exigindo a identidade total entre o objeto ou a causa 

de pedir para que se determine a conexão entre duas ações de improbidade 

administrativa.

Ocorre que tal entendimento diverge frontalmente do que decidiu a Colenda 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg na MC 

22.833/DF, cuja ementa ora se transcreve e inteiro teor segue anexo para fi m de 

demonstrar o dissídio:

(...)

Do cotejo entre o acórdão recorrido e o precedente colacionado, claramente 

se observa a divergência de posicionamento com relação à interpretação dada ao 

§ 5º do artigo 17 da Lei n. 8.429/1992.

A fi m de comprovar o apontado dissenso de entendimentos entre os julgados, 

traça-se o seguinte quadro comparativo dos acórdãos sob exame, que contém os 

principais trechos relacionados à matéria em debate:

(...)

Por um lado, o acórdão paradigma entende que o vínculo que firma a 

prevenção entre duas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa 

é o mesmo estabelecido pelo art. 103 do Código de Processo Civil, ou seja, 

existindo relação entre o objeto ou a causa de pedir das duas ações há conexão e o 

juízo da primeira ação proposta fi ca prevento para conhecer as ações posteriores.

Ao contrário, o acórdão recorrido entende que o vínculo que fi rma a prevenção 

entre duas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa é diferente 

ao estabelecido pelo artigo 103 do Código de Processo Civil, sendo necessária a 

identidade total entre o objeto ou a causa de pedir das duas ações para que se 

confi gure a conexão.

Ocorre que restou sobejamente demonstrado acima que a identidade da causa 

de pedir ou a do pedido não precisa ser absoluta para determinar a conexão de 

ações civis públicas por improbidade administrativa, razão pela qual a solução 

adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AGRG na MC 

22.833 é o que deve prevalecer.

Insta salientar que existem diversas decisões proferidas por tribunais regionais 

federais no mesmo sentido que a suprarreferida, proferida pela Egrégia Corte 

Superior, como se demonstra abaixo:

(...)

Percebe-se que todos os julgamentos referem-se à ações de improbidade 

administrativa, nas quais o critério para o estabelecimento de prevenção foi o 

mesmo estabelecido pelo artigo 103 do Código de Processo Civil (destaque do 

original).
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De outra parte, a identidade de causa de pedir e de objeto entre as ações 

propostas é sustentada nos seguintes termos (fl s. 3.899/3.900 e 3.902e):

Ocorre que, no caso em tela, a IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR encontra-

se configurada na medida em que as vantagens indevidas objeto de cada 

demanda decorrem da mesma relação fático-jurídica que deu ensejo ao 

enriquecimento ilícito (ato de improbidade). qual seja o esquema previamente 

estabelecido entre as empresas cartelizadas e PAULO ROBERTO COSTA, além 

de outros empregados da Petrobras. por meio do qual as primeiras assumiam 

o compromisso prévio de pagar vantagens indevidas no valor de 1 a 3% dos 

contratos que viessem a ser assinados, em troca da conivência dos segundos 

quanto à existência e ao efetivo funcionamento do cartel no seio da estatal.

Verifi ca-se que, ao menos em sede de cognição sumária, as empresas que ora 

constam como rés nas presentes ações civis públicas uniram-se formando um 

“clube” (como se autodenominaram) que dominou a prática de corrupção no 

âmbito da diretoria de Paulo Roberto Costa na estatal petrolífera.

Dentro deste clube, havia uma divisão que atribuía a cada empreiteira 

uma parcela de tarefas necessária à burla dos controles, a fi m de engolfar e se 

autobenefi ciar de todas as licitações realizadas e contratos fi rmados no âmbito da 

Diretoria de Serviços da Petrobrás.

Veja-se que os atos praticados por uma só empreiteira, individualmente 

considerada, não são aptos a caracterizar a formação do cartel que se deu na 

hipótese dos autos. Uma empreiteira agindo sozinha, sem existir a outra que 

concordava em simular os preços nas licitações para dividir os contratos, por 

exemplo, não teria possibilitado a formação do cartel que é a base dos atos de 

improbidade praticados por Paulo Roberto Costa.

(...)

Da mesma forma, a IDENTIDADE DE OBJETO encontra-se caracterizada, 

visto que os pedidos são os mesmos em todas as demandas: a declaração 

da prática de ato de improbidade por PAULO ROBERTO COSTA, a aplicação 

aos demais réus das sanções do artigo 12. inciso II da Lei n. 8.429/1992 e a 

condenação por danos morais coletivos (destaques do original).

Por fi m, requer o provimento do recurso, a fi m de reformar o acórdão 

impugnado, para que seja declarada a competência da 2ª Vara Federal de 

Curitiba/PR, para o processo e julgamento da Ação Civil Pública de 

Improbidade Administrativa n. 5006695-57.2015.4.04.7000.

As partes interessadas não foram intimadas para apresentar contrarrazões, 

por não possuírem procuradores constituídos (certidão - fl . 3.944e).

O recurso especial foi admitido (fl . 3.947e).
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Nesta Corte Superior, o Ministério Público Federal manifestou-se às fl s. 

4.186/4.192e, opinando pelo provimento do recurso especial, nos termos assim 

resumidos (fl . 4.186e):

Ementa: Processual Civil. Recurso especial. Ações de improbidade 

administrativa. Operação “Lava Jato”. Conexão caracterizada.

1. A conexão se estabelece em razão da mesma causa de pedir ou do mesmo 

objeto (art. 103 do CPC, art. 17, § 5º, da LIA e art. 2º, parágrafo único, da LACP), 

mas não é necessário haver perfeita identidade entre tais elementos. Basta haver 

confl uência entre as causas de pedir ou os objetos (o que acontece no caso em 

apreço), somada ao risco de julgamentos confl itantes.

2. In casu, há inequívoca coincidência entre as causas de pedir, afetas ao 

apontado esquema de pagamento de propina montado no âmbito da Diretoria 

de Abastecimento da Petrobrás, entre 2004 e 2012, e também entre os objetos, 

consistentes na imposição de sanções pela possível prática de improbidade 

administrativa.

3. A interseção entre as causas de pedir deve ser apreciada também à luz da 

instrução processual, que passa pela apreciação uniforme das provas produzidas.

4. O art. 103 do CPC, o art. 17, § 5º, da LIA e o art. 2º, parágrafo único, da LACP 

devem ser interpretados em conjunto com a norma contida no art. 76, III, do CPP, 

que determina a conexão “quando a prova de uma infração ou de qualquer de 

suas circunstâncias elementares infl uir na prova de outra infração”.

4. Parecer pelo provimento do recurso especial, para que seja declarada a 

competência do Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba (destaques do original).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, cumpre 

destacar que a matéria em debate encontra-se devidamente prequestionada e, 

embora o tema envolva o reconhecimento da existência de conexão ou não entre 

ações para efeito de determinação do Juízo competente para a ação originária, 

o quadro fático-probatório encontra-se bem delineado no acórdão recorrido, de 

modo a não incidir, na espécie, o disposto na Súmula 7/STJ.

De outra parte, verifi co que o Recorrente procedeu ao cotejo analítico entre 

os arestos confrontados, comprovando o dissídio jurisprudencial entre o acórdão 

recorrido e o proferido pela 1ª Turma desta Corte, no AgRg na MC 22.833, 

Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (DJe de 3.10.2014), julgamento 
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do qual participei, com observância do disposto nos arts. 541, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil/1973, e 255, § 1º, “a” e § 2º, do Regimento Interno 

desta Corte.

Com efeito, enquanto o acórdão paradigma indica que os requisitos que 

fi rmam a prevenção entre duas ações civis públicas por ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 17, § 5º, da LIA são os mesmos estabelecidos pelo 

art. 103 do Código de Processo Civil/1973; o acórdão recorrido, diversamente, 

consignou que tais requisitos são distintos, sendo a regra especial mais rígida 

que a regra geral do estatuto processual civil.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do 

mérito do recurso, a dizer com a alegada ofensa aos arts. 17, § 5º, da LIA e 2º, 

parágrafo único, da LACP.

As iniciais das ações de improbidade administrativa em questão descrevem 

fatos complexos, decorrentes do apurado nas investigações da “Operação Lava 

Jato”, envolvendo esquema de superfaturamento e pagamento de propina 

a agentes públicos por um grupo de empresas, no âmbito da Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRÁS.

O cerne da questão diz com os requisitos confi guradores da conexão entre 

ações de improbidade administrativa, aptos a determinar a prevenção de Juízo.

Na apreciação da temática envolvendo conexão de ações e prevenção 

de Juízo, deve-se ter em conta o princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e 

LIII, da CR/1988), que assegura a todos processo e julgamento perante juiz 

independente e imparcial, com competência prévia e objetivamente estabelecida 

no texto constitucional e na legislação pertinente, vedados os juízos ou tribunais 

de exceção.

A Lei n. 8.429/1992 (Lei de improbidade Administrativa - LIA), bem 

como a Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública - LACP), em suas 

redações originais, não continham norma específi ca acerca de prevenção e de 

conexão, sendo aplicado, supletiva e subsidiariamente, por força do art. 19, da 

Lei da Ação Civil Pública, o disposto nos arts. 106 e 103 do Código de Processo 

Civil/1973, in verbis:

Art. 106. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento 

de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, 

a fi m de que sejam decididas simultaneamente.

Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o 

objeto ou a causa de pedir (destaquei).
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Entretanto, com a Medida Provisória n. 2.180-35/2001, vigente por força 

da Emenda Constitucional n. 32/2001, as Leis n. 8.429/1992 e 7.347/1985 

passaram a contar com previsão expressa a respeito, respectivamente nos arts. 17, 

§ 5º e 2º, parágrafo único, do seguinte teor:

A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto (destaques meus).

Como cediço, consoante o princípio da especialidade, havendo norma 

específi ca disciplinando a matéria, não incidem, nas ações de improbidade 

administrativa, as normas gerais previstas nos arts. 103 do Códigos de Processo 

Civil/1973 e 76 do Código de Processo Penal, aventadas nas razões recursais.

Cabe anotar que, enquanto o art. 103 do Código de Processo Civil/1973 indica 

a conexão quando “comum” o objeto ou a causa de pedir, os arts. 17, § 5º da LIA e 2º, 

parágrafo único, da LACP, apontam para a conexão quando houver a “mesma” causa 

de pedir ou o “mesmo” objeto.

Embora a redação seja semelhante, impende reconhecer, sob pena de concluir-se 

pela inutilidade da alteração legislativa efetuada, que os arts. 17, § 5º da LIA e 2º, 

parágrafo único, da LACP, exigem, para efeito de prevenção do juízo, elementos de 

conexão mais fortes entre as ações de improbidade administrativa do que os previstos 

no art. 103 do Código de Processo Civil/1973 para as ações cíveis em geral.

Na linha do exposto, trago à colação a seguinte passagem do bem 

fundamentado acórdão recorrido (fl s. 3.865/3.867e):

Ainda que se pudesse invocar subsidiariamente as regras do Código de 

Processo Civil (artigos 103, 105, 106 e 253-I do CPC) para resolver alguma outra 

questão que tivesse fi cado sem solução explícita pela lei de improbidade, isso não 

pode contrariar o que está previsto na lei de improbidade. Por exemplo, na lei de 

improbidade está dito que não é o fato do juiz despachar em primeiro lugar que 

faz prevalecer sua competência territorial (como por exemplo faz o artigo 106 

do CPC), mas sim que a competência é fi rmada pela propositura da ação (artigo 

17-§ 5º da Lei n. 8.429/1992 e artigo 2º-§ único da Lei n. 7.347/1985). Logo, não 

se poderia adotar uma solução diferente daquela preconizada pela legislação 

específi ca (improbidade e ACP), ainda que esta outra solução tivesse fundamento 

na lei processual geral (CPC). A lei especial prevalece sobre a lei geral.

O mesmo parece valer para a definição de quais os critérios justificam a 

reunião dos processos e a alteração da regra de distribuição por livre sorteio: 

“todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir 
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ou o mesmo objeto” devem ser atribuídas, processadas e decididas pelo juízo que 

recebeu a primeira das ações.

Aparentemente, poderia parecer que é a mesma regra do artigo 103 do CPC 

que está sendo adotada: “Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes 

for comum o objeto ou a causa de pedir”.

Entretanto, ter objeto ou causa de pedir “comuns” ou ter “os mesmos” objetos 

e causas de pedir são critérios distintos. A ideia de “comum” envolve a noção de 

afi nidade: algo é comum quando ambos partilham, sem necessidade de que 

sejam idênticos. Já a ideia de “mesmo” envolve a noção de identidade: algo é o 

mesmo quando ambos partilham em toda a extensão, quando há identidade 

entre as duas situações.

Basta comparar a delimitação dos dois verbetes em um dicionário de língua 

portuguesa para confi rmarmos a diferença substancial que existe entre “comum” 

e “mesmo”. Por exemplo, assim consta dos verbetes no Dicionário “Aulete Digital”:

Comum. 1- Diz-se do que segue o padrão geral e habitual, sem se distinguir 

em sua espécie. 2- Que é muito frequente. 3- Que pertence ou se estende a 

mais de um, a muitos ou a todos. 4- Que é feito conjuntamente por mais de 

uma pessoa, instituição etc, ou com a fi nalidade de atender a mais de um 

desses fatores. 5- Diz-se do substantivo que nomeia classes de seres com 

propriedades relativamente constantes e essenciais. 6- Vulgar, simples ou 

sem importância. 7- Que ocorre (tipo, espécie, fato etc) com abundância 

entre os demais, sendo por isso representativo. 8- Diz-se de língua que 

desconsidera diferenças regionais, dialetos etc, para servir de meio de 

comunicação entre os habitantes dessas regiões e usuários desses dialetos. 

9- A maioria, a generalidade. 10- Aquilo que é normal, corriqueiro.

Mesmo. 1- Aquele. 2- Exatamente igual, idêntico. 3- Semelhante, análogo, 

parecido. 4- Próprio, característico. 5- Não diverso, não outro. 6- Usado 

depois de nome, de pronome pessoais e demonstrativos para reforçar que 

se trata exatamente do ser ou da coisa em questão. 7- Coisa semelhante ou 

igual; a mesma coisa. 8- Não alterado, invariável. 9- Até, ainda, inclusive. 10- 

Exatamente, precisamente. 11- Realmente, de fato. 12- Embora.

Se está certa ou não essa distribuição de competências, não é questão que 

caiba agora invocar para alterar o que a lei prevê. A lei estabelece a distinção, a 

distinção entre o afi m e o idêntico é inequívoca, e a lei tem motivos para assim 

proceder em se tratando de ações comuns da lei processual civil (artigos 103 e 

105 e 253-I do CPC) e em se tratando de ação civil pública por improbidade (Leis 

n. 7.347/1985 e 8.429/1992).

Provavelmente essa maior rigidez no caso das ações de improbidade envolva 

a necessidade de que, sempre que for possível, se observe a regra do juiz 

natural, que é aquele a quem o processo foi livremente distribuído (artigos 251 
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a 253 do CPC), considerando a relevância constitucional desse tipo de ação 

de proteção da integridade da coisa pública (artigo 37-§§ 4º e 5º da CF). Essa 

previsão constitucional específi ca parece bastar para justifi car um tratamento 

legal diferenciado em termos de regras de prevenção.

E a regra diferenciada parece ser esta: se o objeto ou a causa de pedir das duas 

ações guardarem relação de identidade (forem os mesmos), há prevenção e o 

juízo da primeira ação proposta fi ca prevento para conhecer as ações posteriores 

sobre o mesmo objeto ou sobre as mesmas causas de pedir. Mas se as relações 

entre as duas ações forem fracas (“comuns”, “afi ns”), tendo apenas afi nidade, então 

não se justifi ca a quebra da regra da livre distribuição das ações posteriores para 

vincular o processo ao primeiro juízo.

Quanto a isso, parece não existir difi culdade, parecendo elucidativo o critério 

adotado por Marcelo Borges de Mattos Medina, em artigo doutrinário tratando 

da conexão entre atos de improbidade administrativa e respectivas ações: “a 

reunião de processos somente deve ser admitida nos casos em que os pontos 

de contato entre os fatos de improbidade sejam relevantes, mantendo-se a 

separação naqueles em que a afi nidade for meramente casual” (MEDINA, Marcelo 

Borges de Mattos. Conexão entre atos de improbidade administrativa. Revista de 

Processo 209/229-241. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, julho de 2012. A 

citação é da página 240).

Realmente, como dito por ele, “para o fi m da reunião de processos, o essencial 

é que o liame entre os atos de improbidade administrativa seja realmente 

relevante, à luz das regras sobre conexão. A modificação da competência não 

deve ser realizada se a afi nidade entre as condutas for meramente casual. Assim, 

não há conexão entre atos de improbidade distintos, se não houver risco de 

decisões contraditórias ou se do conhecimento dessa circunstância não resultar 

economia processual signifi cativa ou proveito para o exercício do jus puniendi. A 

reunião, para julgamento conjunto, de atos ímprobos entre os quais haja afi nidade 

meramente acidental, importaria indevida derrogação de competência” (MEDINA, 

Marcelo Borges de Mattos. Conexão entre atos de improbidade administrativa. 

Revista de Processo 209/229-241. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, julho 

de 2012. A citação é da página 239).

E ainda complementa, em nota de rodapé que pode nos orientar para decidir 

os presentes confl itos de competência: “Não há conexão relevante, por exemplo, 

entre atos ímprobos que simplesmente tenham sido praticados com o concurso 

ou em benefício dos mesmos particulares. Na área criminal, a atuação de quadrilha 

de empresários especializada em fraudar licitações normalmente importaria 

unidade de processo e julgamento para os delitos cometidos. Mas, no campo da 

improbidade, não há fi gura análoga ao crime de quadrilha. Ademais, os atos de 

improbidade são examinados do ponto de vista das condutas praticadas pelos 

agentes públicos, de modo que esmaece o signifi cado de mera coincidência entre 

os seus partícipes ou benefi ciários, a ponto de eventual reunião de processos, 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 121-233, janeiro/março 2017 199

fundada nessa circunstância ocasional, afi gurar-se inconveniente para o exercício 

do jus puniendi” (RP 209/239, nota 13).

Portanto, parece que o critério para prevenção na ação civil pública por 

improbidade (necessidade de identidade) é mais exigente do que aquele adotado 

nas ações cíveis em geral (suficiência de afinidade), o que se justifica pelos 

interesses constitucionais envolvidos numa ação de improbidade (integridade da 

coisa pública - artigo 37-§§ 4º e 5º da CF) e o que está explicitado no texto legal 

em pelo menos dois dispositivos distintos e posteriores ao Código de Processo 

Civil vigente (Leis n. 7.347/1985 e 8.429/1992) (destaques do original).

Por sua vez, analisando o quadro delineado no acórdão recorrido, a partir 

da comparação das iniciais das ações de improbidade administrativa em questão, 

verifi ca-se que elas não apresentam a mesma causa de pedir (fundamentos de fato e de 

direito) ou o mesmo objeto, a ensejar a pretendida distribuição por prevenção.

Com efeito, o acórdão recorrido reproduz trechos da inicial da primeira ação 

de improbidade administrativa decorrente da Operação Lava Jato, distribuída na 

Subseção Judiciária de Curitiba/PR, Processo n. 5006628-92.2015.4.04.7000 

(“Grupo Engevix”), indicando, além das partes, a síntese e delimitação do objeto 

da ação efetivada pelo Parquet (fl s. 3.868/3.869e):

Vamos examinar como isso se dá no caso concreto, comparando a primeira 

ação com as demais. O padrão de comparação é o que está sendo discutido na 

primeira ação de improbidade distribuída (Processo n. 5006628-92.2015.4.04.7000), 

ajuizada pelo MPF contra Paulo Roberto Costa, Carlos Eduardo Strauch Albero, 

Engevix Engenharia S/A, Gerson de Mello Almada, Jackson Empreendimentos S/A, 

Luiz Roberto Pereira e Newton Prado Junior.

Como estão definidos o objeto e as causas de pedir dessa primeira ação? 

Num primeiro item, o MPF apresenta “I - Síntese e delimitação do objeto da 

ação”, restringindo o objeto desta ação civil pública (Processo n. 5006628-

92.2015.4.04.7000):

I - Síntese e Delimitação do Objeto da Ação:

A presente ação decorre dos desdobramentos cíveis das apurações 

realizadas no âmbito da Operação Lava Jato, relacionadas a crimes 

contra o sistema fi nanceiro nacional, contra a ordem econômica e contra 

a administração pública, além de lavagem de dinheiro e organização 

criminosa.

Dentre os diversos delitos identifi cados, foi comprovada a existência 

de um esquema controlado por diretores da sociedade de economia 

mista Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, por meio do qual empreiteiras 

cartelizadas contratadas para a execução de obras da empresa acordavam 
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o pagamento de um percentual dos valores dos contratos como propina, 

em troca do beneplácito desses diretores a consecução de interesses das 

empreiteiras junto a PETROBRAS.

Esses recursos eram recebidos por operadores fi nanceiros - profi ssionais 

dedicados a lavagem do dinheiro - a mando dos diretores da PETROBRAS, 

que em seguida promoviam a repartição do dinheiro entre os próprios 

empregados da empresa, partidos políticos e agentes políticos.

Nesse contexto, a presente ação tem por objeto especificamente o 

recebimento de propina sob o comando do Diretor Paulo Roberto Costa, para 

si e para terceiros, no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, 

pagas pela empresa Construtora OAS [rectius Engevix Engenharia S/A], 

por intermédio de transações fi ctícias via empresas de fachada operadas pelo 

doleiro Alberto Youssef (arts. 9º, caput, I, VII e X, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992).

Almeja-se nesta ação, portanto, provimento declaratório da prática de 

atos de improbidade administrativa pelo ex-Diretor de Abastecimento da 

PETROBRAS, Paulo Roberto Costa, e a condenação dos particulares que 

concorreram para a prática dos atos ímprobos e deles se benefi ciaram nas 

penas cominadas no art. 12, I, da Lei n. 8.429/1992.

Registra-se que o ato de receber qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de função pública já constitui, por si só, ato 

de improbidade (art. 9º, caput e VII, da Lei n. 8.429/1992)2, e notadamente 

se o pagamento adveio de quem tinha interesse com potencialidade de 

ser amparado por ação ou omissão do agente público (art. 9º, I, da Lei n. 

8.429/1992). Ou seja, não é necessário demonstrar que o pagamento tinha 

por objetivo a prática de um ato específi co pelo agente, ou que esse ato 

tenha sido efetivamente praticado, sendo sufi ciente a demonstração do 

enriquecimento sem causa do agente público e o interesse do corruptor em 

ações ou omissões daquele agente, consoante expressamente dispõe o art. 

9º da Lei n. 8.429/1992.

Nos fatos narrados nos autos, entretanto, é possível ir além e demonstrar 

concretamente a prática de atos comissivos e omissivos do ex-Diretor Paulo 

Roberto Costa em favor de interesses do Grupo OAS [rectius Gupo Engevix] 

na PETROBRAS.

Em relação à omissão, Paulo Roberto Costa tinha ciência do 

funcionamento de um cartel de empreiteiras em detrimento da PETROBRAS 

e, cooptado pelos pagamentos de propina, manteve-se conivente e 

omitiu-se nos deveres que decorriam de seu ofi cio, sobretudo o dever de 

imediatamente informar irregularidades e adotar as providências cabíveis 

em seu âmbito de atuação. Assim, sua conduta também se amolda ao 

inciso X do art. 9º da Lei 8.429/924.

Tais atos, a par de confi gurarem enriquecimento ilícito, também causaram 

evidente prejuízo ao erário e violaram os princípios da Administração Pública. 
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Dessa forma, também constituem atos de improbidade administrativa 

previstos os arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992 (destaques meus).

O acórdão impugnado apresenta, ainda, a delimitação das pretensões 

constantes da inicial da ação de improbidade administrativa primeva, 

referentes à Engevix Engenharia S/A e demais réus do Processo n. 5006628-

92.2015.4.04.7000, também reproduzidas nas iniciais das quatro outras ações 

propostas no contexto da Operação Lava Jato (fl s. 3.870/3.871e):

Mas não é apenas pela síntese das pretensões do MPF que fi ca evidente a 

inexistência da identidade que justifi casse a prevenção. Também pela própria 

delimitação que a petição inicial faz quanto às pretensões fica claro que o MPF 

está tratando cada situação com a distinção que merece por não se tratar de fatos 

idênticos. Refi ro-me à exclusão explícita feita pela própria petição do MPF do objeto 

da ação quanto a desdobramentos dos fatos apurados, mostrando que outras 

ações autônomas serão propostas em relação a cada uma das ações civis públicas 

para darem conta de questões que fi caram propositalmente de fora das presentes 

ações civis públicas:

Registra-se que não é objeto desta ação o sobrepreço ocorrido em 

cada licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas empreiteiras 

cartelizadas, derivados da frustração da licitude de diversos procedimentos 

licitatórios da empresa em razão da atuação do cartel em conluio com 

Paulo Roberto Costa e outros empregados da PETROBRAS.

Ou seja, o sobrepreço decorrente da formação do cartel e de benefícios 

concedidos às empresas cartelizadas nos procedimentos licitatórios será 

objeto de ações de improbidade especifi cas para cada licitação ou contrato 

(art. 10, V e VIII, da Lei n. 8.429/1992), limitando-se esta ação ao recebimento 

de vantagens indevidas por Paulo Roberto Costa, pagas pelas empresas rés.

Assim, serão objeto de ações autônomas:

a) os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e 

de contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput, V e VIII, 

da Lei n. 8.429/1992), e o ressarcimento dos prejuízos causados por tais 

atos;

b) a participação de agentes políticos e partidos políticos como indutores 

e benefi ciários dos atos de improbidade imputados a Paulo Roberto Costa e 

o enriquecimento ilícito desses agentes (art. 9º, caput, I, VII e X, c/c art. 3º, 

ambos da Lei n. 8.429/1992);

c) as vantagens indevidas pagas por outras empreiteiras a Paulo Roberto 

Costa, aquelas pagas pelas empreiteiras a diretores e empregados do alto 

escalão de outras áreas da PETROBRAS e, ainda, as vantagens indevidas 
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pagas pelas empreiteiras por intermédio de outros operadores fi nanceiros que 

não Alberto Youssef (art. 9º, caput, I, VII e X, da Lei n. 8.429/1992) - destaquei.

Por sua vez, o acórdão recorrido destaca, para fi ns de comparação com 

a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor de Engevix 

Engenharia S/A e outros, Processo n. 5006628-92.2015.4.04.7000, a nota 

distintiva, constante das respectivas iniciais, quanto à síntese e delimitação 

do objeto das quatro ações de improbidade administrativa subsequentes, 

decorrentes da “Operação Lava Jato”, dentre as quais, a ação, ora em questão, 

ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Paulo Roberto Costa, Mendes 

Júnior Participações S/A, Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A, Sérgio Cunha 

Mendes, Rogério Cunha de Oliveira, Ângelo Alves Mendes, Alberto Elísio Vilaça 

Gomes e José Humberto Cruvinel Resende (“Grupo Mendes Júnior”) - Processo n. 

5006695-57.2015.4.04.7000/PR (fl . 3.870e):

No Processo n. 5006695-57.2015.4.04.7000, envolvendo o Grupo Mendes 

Júnior, o objeto está assim resumido:

Nesse contexto, a presente ação tem por objeto especificamente o 

recebimento de propina sob o comando do Diretor Paulo Roberto Costa, 

para si e para terceiros, no âmbito da Diretoria de Abastecimento da 

Petrobrás, pagas pela empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia, por 

intermédio de transações fi ctícias via empresas de fachada operadas pelo 

doleiro Alberto Youssef (arts. 9º, caput, I, VII e X, 10 e 11 a Lei n. 8.429/1992) 

- (destaques do original).

Constata-se, pois, que as ações de improbidade apontadas apresentam, em 

comum, apenas a presença de Paulo Roberto Costa como réu e o modus operandi 

em relação às empresas para a perpetração do ilícito descrito na inicial, elementos 

que, juntamente com a aventada formação de cartel, revelam-se insufi cientes para 

justifi car a distribuição por dependência, a um mesmo juízo.

Nessa esteira a decisão do Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba, suscitante 

do confl ito de competência objeto deste recurso (fl s. 3.354/3.355e):

A verdade é que a presente ação civil pública apresenta, em relação à anterior 

Ação Civil Pública n. 500.6628-92.2015.404.7000, dois pontos de identidade, quais 

sejam: a presença, como réu, do agente público Paulo Roberto Costa e a descrição 

de improbidades praticadas por várias empresas, em verdadeira formação de 

cartel, cujo ajuste de condutas era adredemente preparadas no que também se 

convencionou chamar “clube”.

Nada mais.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 121-233, janeiro/março 2017 203

No que respeita à formação de cartel, toda a descrição da inicial, que supostamente 

importaria na conexão das ações, na verdade se confunde com “verdadeiros atos 

preparatórios” das condutas de improbidade, sequer puníveis criminalmente, ao 

menos em primeira vista, daí porque não se vê qualquer conduta, ainda que em 

tese, enquadrável nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, não se prestando esse 

elemento à conexão.

Quanto ao agente público, também não se vê aqui o elemento de conexão.

Conforme a descrição da inicial, apenas o modus procedendi do agente era o 

mesmo em relação a todas as empresas (...).

A improbidade imputada aos réus não está, então, nos atos preparatórios, mas 

sim nas propinas e demais desvios praticados por ocasião dos contratos licitados 

ou fraudados, e, induvidosamente, cada grupo de empresas celebrou contratos 

próprios que geraram desvios de recursos também próprios.

Se não há a conexão na ação civil pública a partir da unidade da prova, também 

não há pela identidade do modus procedendi (...) - destaques meus.

Impende sublinhar que as ações de improbidade indicadas apresentam 

pedido no sentido da declaração da prática de ato de improbidade por Paulo 

Roberto Costa, a condenação dos demais réus às sanções do art. 12 da LIA e ao 

pagamento solidário de danos morais coletivos, todos, porém, atinentes a cada 

empresa ou grupo de empresas e a fatos e peculiaridades específi cos envolvendo 

cada contrato, licitação e outros elementos.

Embora as ações em questão derivem de um mesmo contexto e apresentem pontos 

comuns e petições iniciais de mesma confi guração estrutural, depreende-se do acórdão 

recorrido que elas não possuem as mesmas causas de pedir ou os mesmos objetos, 

mas mera afi nidade. Na verdade, guardam elas autonomia, uma vez que tratam de 

empresas, contratos, condutas e imputação de atos de improbidade distintos, no âmbito 

da PETROBRÁS, não se verifi cando o liame exigido pelo art. 17, § 5º, da LIA, a 

justifi car a prevenção e reunião dos processos.

Nesse sentido, elucidativa a seguinte passagem do acórdão recorrido (fl s.  

3.868 e 3.871/3.873e):

(...) Embora as petições iniciais das cinco ações de improbidade sejam muito 

parecidas, elaboradas a partir de uma estrutura comum e genérica, na qual se 

inserem em determinados momentos os fatos concretos e específi cos daquele 

processo atribuídos a cada um dos réus (os contratos são distintos em cada 

uma das ações), não se pode dizer que os fatos sejam idênticos, que sejam os 

“mesmos” objetos ou que sejam as “mesmas” causas de pedir, justamente porque 

cada uma das ações é distinta das demais, não guarda necessária relação com as 
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demais (embora exista, não se pode negar, afi nidade, mas não identidade), e 

envolve contratos distintos.

Isto é fundamental: não é feito o mesmo pedido em todos os processos. Não 

são deduzidas mesmas causas de pedir em todos os processos. Cada processo 

tem um núcleo fático distinto, baseia-se em contratos e atos administrativos 

distintos, que estão sendo especifi camente trazidos à apreciação do juízo. Não se 

está pretendendo punir ou responsabilizar os réus pelo “conjunto de sua obra” 

nem por condutas genéricas que tivessem praticado, ou por comportamentos 

habituais que praticassem. Longe disso, as petições iniciais dão conta de especifi car 

e distinguir detida e especifi camente o que está sendo trazido à apreciação do juízo 

naquele processo específi co. Repito: são fatos distintos, são contratos distintos, são 

licitações distintas. Não se trata do mesmo objeto nem da mesma causa de pedir, e 

muito menos são os mesmos pedidos (até porque isso implicaria litispendência...)

(...) ainda que em todas elas fi gure como réu Paulo Roberto Costa e ainda que 

em todas elas seja parece ter sido deduzido o “mesmo” pedido contra ele (declarar 

que praticou ato de improbidade, sem lhe aplicar as sanções condenatórias 

pertinentes), uma refl exão mais detalhada sobre esses pedidos deduzidos contra 

ele já é sufi ciente para mostrar que não há identidade entre os pedidos (mas 

apenas afi nidade em decorrência de um mesmo modus operandi).

Vejamos: se os pedidos deduzidos em cada uma das cinco ações civis públicas 

contra esse réu Paulo Roberto Costa fossem os mesmos (fossem idênticos), então 

teríamos litispendência. Afinal, então o MPF estaria deduzindo cinco pedidos 

idênticos em cinco ações distintas contra o mesmo réu, não sendo possível que 

ele fosse condenado pelos mesmos fatos em cinco ações diferentes.

Mas não há litispendência porque os pedidos contra o réu Paulo Roberto Costa 

não podem ser interpretados apenas quanto à literalidade disposta na petição inicial 

de cada uma das ações. Embora em cada uma das petições iniciais fosse pedido 

contra o réu Paulo Roberto Costa apenas isso: “seja o pedido julgado procedente 

para declarar a existência de relação jurídica decorrente da subsunção das 

condutas dolosas de Paulo Roberto Costa descritas nesta ação às hipóteses 

normativas dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, ressaltando-se não estar 

incluído no pedido a condenação deste réu nas sanções do artigo 12 da referida 

lei”, o que se deve perceber é que as condutas descritas em cada uma das ações 

não são idênticas entre si: é que cada uma das ações descreve condutas (distintas) 

praticadas pelo réu Paulo Roberto Costa com base em contratos específi cos que estão 

sendo discutidos, o que afasta exista identidade que justifi que litispendência.

Pois bem, se não há litispendência porque os pedidos deduzidos contra Paulo 

Roberto Costa em cada um dos processos são distintos, também não há prevenção 

porque os pedidos são distintos. Porque não há identidade. Porque nas ações não 

temos o “mesmo” objeto nem a “mesma” causa de pedir.

Isso fica bem claro quando comparamos os quadros de contratos e negócios 

intermediados por Paulo Roberto Costa e discutidos em cada uma das ações (vale 
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examinar cada uma das petições iniciais quanto a isso, percebendo a quantidade 

de distintos contratos e distintas licitações que estão em discussão em cada caso). 

Não há identidade nos valores, não há identidade nos contratos, não há identidade 

nas licitações. Ainda que todas as empreiteiras-rés pudessem, nos dizeres da 

petição inicial, integrar o “Clube”, os fatos que estão deduzidos e são discutidos em 

cada uma das ações civis públicas são distintos e não guardam relação de identidade 

entre si. Podem ser afi ns, podem ter pontos em comum, mas não se confundem 

nem se identifi cam plenamente, o que afasta então a necessidade de reunião de 

processos para instrução ou julgamento pelo mesmo juízo.

Insisto com essa distinção quanto às causas de pedir e fatos deduzidos em cada 

uma das ações, sugerindo por exemplo que aqueles que ainda possam ter dúvida 

sobre isso examinem o tópico V em cada uma das petições iniciais, onde são 

individualizadas as condutas praticados pelos demais réus:

Por exemplo, no Processo n. 5006628-92.2015.4.04.7000, a primeira das ações 

civis públicas propostas, está descrito “V - Do pagamento de propina pela Engevix 

Engenharia”, descrevendo “V-1 - Os contratos da Engevix Engenharia em que 

houve pagamento de propina”, “V-2 - Os pagamentos realizados pela Engevix 

Engenharia por intermédio das empresas operadas por Youssef e Costa Global”, 

contendo tabelas e especificações de contratos relacionados apenas à Engevix, 

concluindo que:

Nestes termos, nos contratos e aditivos celebrados com a Petrobrás S/A 

no período em que Paulo Roberto Costa exerceu o cargo de Diretor de 

Abastecimento de Petrobras, a Engevix Engenharia efetuou o pagamento 

de vantagens indevidas no valor de ao menos R$ 38.489.299,90. Esse 

montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de 

Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados 

os 2% de propina vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto 

de ação própria, o valor total da propina chegaria a aproximadamente a R$ 

116 milhões. (página 40)

(...)

Em síntese, no período de 13.11.2009 a 23.1.2014 a Engevix Engenharia 

realizou 31 repasses de numerários para a M.O. Consultoria, Empreiteira 

Rigidez, GFD Investimentos e Costa Global os quais totalizaram R$ 

8.973.418,09 e foram dissimulados por meio da celebração de contratos 

fraudulentos e da emissão de notas fi scais “frias”. Nesse mesmo período, 

a Engevix Engenharia estava executando com a Petrobras os contratos 

e aditivos identifi cados no item V.1 acima, tendo pago ao menos 1% dos 

respectivos valores a Paulo Roberto Costa, que auferiu indevidamente essa 

vantagem. (página 47)

O mesmo se repete nas outras quatro ações civis públicas (item V), mas ali os 

fatos descritos são distintos, os valores são distintos e os contratos são distintos, 
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envolvendo outras empreiteiras-rés, bastando comparar as tabelas e os contratos 

para se verifi car que não há “identidade” entre os fatos, mas uma tênue afi nidade 

acidental, decorrente de circunstâncias coincidentes, que não são essenciais para 

justifi car a reunião dos processos (destaques meus).

Cumpre ressaltar que, diversamente do alegado pelo Recorrente, em razão 

das ações apresentarem apenas pontos em comum ou afi nidade, não se faz 

necessário a reunião para julgamento uniforme, com vista a evitar decisões 

confl itantes ou contraditórias, eventualmente existentes, conforme consignado 

no acórdão recorrido (fl s. 3.873/3.874e):

(...) pode ser que num caso tenha havido cartel ou improbidade, e no outro 

não tenha havido. Pode ser que um dos réus tenha agido com improbidade, e 

no outro caso não. Pode ser que o réu Paulo Roberto Costa tenha benefi ciado os 

interessados no contrato específi co discutido num dos processos, mas tenha tido 

conduta distinta noutro contrato discutido noutro processo. As decisões então 

não seriam necessariamente idênticas, as responsabilidades poderiam ser distintas, 

as circunstâncias poderiam ser diversas. Afi nal, o que se teria aqui seria apenas 

“afi nidade casual”, e não identidade substancial.

(...)

(b) não haveria utilidade nem instrumentalidade em serem reunidas todas as cinco 

ações de improbidade num mesmo juízo, porque não temos aqui risco de decisões 

confl itantes nem contraditórias (os fatos não são idênticos e as soluções podem 

ser distintas para cada um dos casos, absolvendo-se alguns réus e eventualmente 

condenando-se outros, sem que isso importe em contradição lógica, fática ou 

jurídica) e porque não temos também presente conveniência da instrução probatória 

(os contratos e os fatos são distintos; a instrução comum poderia até prejudicar as 

partes porque transformaria em comum uma prova que não é necessariamente 

comum; é mera comodidade das partes a produção uma única vez da prova, mas 

não se pode dizer que fosse mais cômodo realizar uma única instrução probatória 

envolvendo todos os réus quanto a todos os fatos, parecendo mais prudente, 

econômico e célere que em cada processo ocorra a colheita das provas para 

atender as necessidades daquele processo, evitando uma comunhão de provas 

que não benefi ciaria nenhum dos interessados);

(c) pelo que foi narrado nas petições iniciais, essas são apenas as primeiras cinco 

ações que foram propostas, havendo ainda muitas outras para serem propostas, 

como foi inclusive ressalvado pelo Ministério Público, o que recomenda que se 

pensasse em questões de organização judiciária e em racionalização dos recursos 

disponíveis, evitando concentrar todas as ações num único juízo (não se trata sequer 

de concentrar numa única vara, mas a pretensão do MPF é concentrar num 

único juízo!), sendo preferível então que se observe a legislação específi ca e sejam 

reunidos apenas aqueles processos em que houver identidade de objeto ou de 
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causa de pedir, não se alargando indevidamente o conceito legal para reunir o que 

tem apenas afi nidade casual ou acidental, evitando assim que ao invés de se ter 

celeridade na tramitação dessas ações de improbidade, se acabe inviabilizando a 

tramitação num único juízo prevento; (destaques meus).

Nesse mesmo sentido, o opinamento doutrinário de Marcelo Borges 

de Mattos Medina, Mestre em Direito Público pela UERJ e Procurador da 

República, que assim se expressa:

Para o fi m da reunião de processos, o essencial é que o liame entre os atos 

de improbidade administrativa seja realmente relevante, à luz das regras sobre 

conexão. A modificação de competência não deve ser realizada se a afinidade 

entre as condutas for meramente casual. Assim, não há conexão entre atos de 

improbidade distintos, se não houver risco de decisões contraditórias ou se do 

conhecimento dessa circunstância não resultar economia processual signifi cativa 

ou proveito para o exercício do jus puniendi. A reunião, para julgamento conjunto, 

de atos ímprobos entre os quais haja afi nidade meramente acidental, importaria 

indevida derrogação de competência (Conexão entre Atos de Improbidade 

Administrativa, Revista de Processo, v. 37, n. 209, jul. 2012, p. 239, destaques meus).

Anote-se, por derradeiro, que a alegação de que o Parquet poderia 

ter ajuizado uma única demanda, em litisconsórcio passivo facultativo 

multitudinário (art. 46, IV, do CPC/1973), não tem o condão de justifi car, após 

ter intentado ações autônomas e independentes, a reunião dos feitos pela via da 

prevenção, sem o atendimento dos requisitos do art. 17, § 5º, da LIA.

Nesse contexto, prevalecendo o critério defi nido pela regra especial, a 

solução adotada pelo acórdão recorrido é a que se revela consonante com os 

princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal, merecendo 

destaque a seguinte passagem do julgado da Corte Regional (fl s. 3.874/3.875e):

(e) permitir a distribuição por dependência das quatro ações posteriores e 

de todas as demais que vierem a ser ajuizadas quanto à “Operação Lava-Jato” 

acabaria por estabelecer verdadeiro juízo universal, semelhante ao que ocorre 

no concurso de credores ou no processo penal, sem a necessária e suficiente 

previsão legal. Estaríamos quebrando o princípio do juiz natural da causa, que é 

aquele a legislação prevê e ao qual o processo é distribuído mediante regras 

prévias e conhecidas de todos (no caso, o sorteio para a livre distribuição dos 

feitos), com sério comprometimento ao devido processo legal e, principalmente, 

risco de que depois todas as ações envolvendo “Operação Lava-Jato” tivessem 

que tramitar num único juízo competente, o que também poderia ser ampliado 

para transformá-lo em juízo universal para ações envolvendo desvios ocorridos na 

Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, ou mais amplamente em desvios ocorridos 
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na Petrobrás, ou até mesmo em desvios ocorridos em empresas estatais brasileiras, 

já que sempre se poderia dizer que a reunião dos processos estaria autorizado já 

que se trata de ações em que ocorre “afi nidade de questões por um ponto comum 

de fato ou de direito” (artigo 46-IV do CPC), o que é solução que não traria benefício 

a nenhuma das partes, não teria ganho quanto à celeridade e ainda nos afastaria da 

republicana e salutar regra da livre distribuição dos feitos (artigos 251 e 252 do CPC), 

que somente quando houver situação expressamente prevista na lei processual 

pode ser afastada (artigos 103, 104, 105, 106 e 253 do CPC; artigo 17-§ 5º da Lei n. 

8.429/1992; artigo 2º-§ único da Lei n. 7.347/1985) - destaquei.

Isto posto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.568.816-PR (2015/0180118-3)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Jonathas Lamarca Cardoso

Advogados: João Batista Cardoso - PR010896

Rosilaine Vargas e outro(s) - PR048096

Recorrido: Estado do Paraná

Procurador: Sérgio Botto de Lacerda e outro(s) - PR011476

EMENTA

Administrativo. Recurso especial. Concurso público. Policial 

militar. Teste físico. Acidente ocorrido dias antes da data prevista em 

edital. Necessidade de cirurgia. Remarcação, por sentença de mérito. 

Avaliação, na qual o candidato logrou êxito com notas máximas. 

Consolidação da posse no cargo público ocupado. Peculiaridades do 

caso. Precedentes.

1. A pretensão recursal objetiva a manutenção de sentença de 

primeiro grau que concedeu direito à remarcação de teste físico em 

certame para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do 

Paraná como Soldado, em razão de impedimento médico, ocasionado 

por acidente ocorrido dias antes da data prevista em edital.
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2. Na espécie, o recorrente tomou posse, tendo em vista sua 

aprovação em todas as fases do certame com notas máximas - inclusive 

no curso de formação realizado pelo período de 1 (um) ano, entre 20 

de setembro de 2014 a 18 de setembro de 2015 - encontrando-se 

atualmente em pleno exercício no cargo em que foi investido.

3. Assim, independentemente das arguições levantadas quanto à 

confi guração do caso fortuito e, consequentemente, da legalidade da 

remarcação da prova no caso dos autos, certo é que a capacidade física 

do recorrente fi cou plenamente demonstrada, com sua aprovação nos 

testes físicos a que veio a ser submetido com notas máximas.

4. É de interesse do aspirante ao cargo público “e da Administração 

que o candidato seja testado em suas condições normais, tendo em 

vista que a relação de emprego que se pretende manter é de natureza 

permanente e duradoura, não devendo a avaliação ser infl uenciada por 

condições desfavoráveis passageiras” (Franciso Lobello de Oliveira 

Rocha, Regime Jurídico dos Concurso Públicos, Ed. Dialética, SP, 

2006, p. 147).

5. Portanto, considerando que o recorrente foi devidamente 

aprovado em todas as fases do concurso (provas, teste físico e curso 

de formação), tomou posse e encontra-se em exercício, a consolidação 

da sua posse no cargo público afi gura-se recomendável, diante das 

peculiaridades do caso, uma vez que a confi rmação no cargo não 

acarretará nenhum prejuízo para administração, nem tão pouco a 

qualquer outro candidato. Precedentes: MS 13.237/DF, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 24.4.2013; REsp 

1.444.690/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 7.5.2014; RMS 31.152/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, DJe 25.2.2014; AgRg no REsp 1.205.434/RS, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 27.8.2012; RMS 

38.699/DF, Rel. Mininistro Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5.9.2013.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de 
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Justiça prosseguindo o julgamento, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

especial, para assegurar o direito do recorrente à efetivação da posse no cargo 

ocupado, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Napoleão 

Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator (voto-vista).

Brasília (DF), 15 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 29.9.2016

RELATÓRIO

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

Jonathas Lamarca Cardoso interposto, com fundamento no artigo 105, III, “a” 

e “c”, do permissivo constitucional contra acórdão de fl s. 351-365 da Quarta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, que reformou a sentença para 

denegar a segurança, concluindo pela impossibilidade de remarcação do teste de 

aptidão física por motivo de força maior, visto que o edital do concurso, no item 

20.2, expressamente não possibilitava uma segunda chamada para qualquer fase 

do certame.

O recorrente relata que já tomou posse e que, na data remarcada para 

novos exames, logrou tirar “nota máxima nos testes físicos” (fl . 527). Nesse 

contexto, consigna que sua inserção como policial militar já se tornou defi nitiva 

desde a sua posse, por ter ultrapassado “todas as etapas do concurso em vista da 

liminar concedida em primeiro grau” (fl . 528).

Nesse contexto, em síntese, o recorrente nas razões recursais pugna pela 

reforma do acórdão recorrido argumentando que “a designação de nova data, 

mormente quando se trata de motivo de força maior, tendo como causa determinante 

da impossibilidade de comparecimento aos exames e testes físicos um acidente 

automobilístico (...), não fere o princípio da isonomia” (fl s. 421/422). Colaciona 

precedentes nesse sentido.

Ao fi nal, pleiteia o recorrente o provimento do recurso concedendo-se em 

defi nitivo a segurança pleiteada, “mesmo porque já ultrapassou todas as etapas do 

concurso, tomou posse, constituindo-se fato constitucional consumado de direito” (fl . 542).

O Estado do Paraná abriu mão de apresentar contrarrazões “a teor da 

Resolução n. 80/2013” (fl . 548).
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Nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 749.814/PR proferi decisão 

determinando a sua conversão em Recurso Especial.

Às fl s. 676-683, a Subprocuradoria-Geral da República opina pelo não 

provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Na sessão de julgamento 

do dia 4 de agosto, após a sustentação oral, pedi vista para melhor exame da 

matéria.

Preliminarmente, nos termos da jurisprudência do STJ, para que a matéria 

esteja devidamente prequestionada, é necessária a emissão de juízo de valor 

pelo Tribunal local, mesmo que não haja expressa menção aos artigos de lei 

invocados, o que se deu na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp 652.732/

SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2015.

Passo ao exame da controvérsia, por entender preenchidos os requisitos 

legais de admissibilidade já que o tema aqui trazido foi alvo de debate nas 

instâncias ordinárias.

Cinge-se a questão sobre a possibilidade ou não de manter designada nova 

data para a realização de exame de capacidade física de candidato a Polícia Militar 

do Paraná por motivo de força maior (acidente de moto com fratura na clavícula) 

nos casos em que o edital proíbe uma “segunda chamada” para os ausentes.

Na espécie, ocorreu que o recorrente dias antes de ser convocado a prestar 

exame de capacidade física sofreu acidente de moto vindo a sofrer escoriações e 

fratura na clavícula. Em razão disso, não se submeteu ao teste de aptidão física 

na data designada pelo edital do concurso, pois encontrava-se temporariamente 

incapacitado.

O Juiz de primeiro grau em sentença de mérito concedeu a segurança, 

determinando aos impetrados que se abstivessem de eliminar o impetrante do 

concurso e reconhecendo-lhe direito à designação de nova data para os exames 

no prazo de 160 dias a contar da cirurgia prevista para 13.5.2013, à época. (fl s. 

253-261)

O Tribunal de origem reformou a sentença para denegar a segurança, 

concluindo pela impossibilidade de remarcação do teste de aptidão física por 
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motivo de força maior, visto que o edital do concurso expressamente não 

possibilitava uma segunda chamada para qualquer fase do certame.

No caso concreto, importa registrar que houve efetivamente a designação de 

nova data para a realização do exame de capacidade física, concedida pelo Judiciário, 

quando então o candidato, ora recorrente, logrou êxito, sendo aprovado em 476º lugar 

das 800 vagas abertas no certame, vindo a ser nomeado, por força de sentença de 

mérito, e não em decisão liminar.

É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso 

Extraordinário n. 630.733/DF, assentou orientação de que os candidatos não 

têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão 

de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fi siológico ou de força maior, 

salvo contrária disposição editalícia, verbis:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso 

público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em 

edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. 

Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de 

segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações 

pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere efi cácia ao princípio da 

isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse 

público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão 

de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das 

provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630.733, Relator Min. 

Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 15.5.2013, DJe: 20.11.2013).

Não obstante a isso, assinale-se que no caso concreto a antecipação de 

tutela que possibilitou a nova realização do teste físico deu-se em 9.5.2013 (fl . 

155), portanto dentro da data de modulação dos efeitos do RE.

Além disso, registre-se a existência de outras peculiaridades que devem ser 

levadas em consideração no julgamento do presente feito. Vejamos.

O recorrente tomou posse, tendo em vista sua aprovação em todas as fases 

do certame com notas máximas - inclusive no curso de formação realizado pelo 

período de 1 (um) ano, entre 20 de setembro de 2014 a 18 de setembro de 2015 

- encontrando-se atualmente em pleno exercício no cargo em que foi investido.

Assim, independentemente das arguições levantadas quanto à confi guração 

do caso fortuito e, consequentemente, da legalidade da remarcação da prova no 

caso dos autos, certo é que a capacidade física do recorrente fi cou plenamente 
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demonstrada, com sua aprovação nos testes físicos a que veio a ser submetido 

com notas máximas.

Em abono ao que foi aduzido, Franciso Lobello de Oliveira Rocha anota 

que é de interesse do aspirante ao cargo público “e da Administração que o 

candidato seja testado em suas condições normais, tendo em vista que a relação 

de emprego que se pretende manter é de natureza permanente e duradoura, não 

devendo a avaliação ser infl uenciada por condições desfavoráveis passageiras”. 

(Regime Jurídico dos Concurso Públicos, Ed. Dialética, SP, 2006, p. 147).

Impende consignar que esta Corte tem precedentes no sentido de que, em 

situações excepcionalíssimas, na análise do caso concreto, a efetivação da posse 

no cargo público mostra-se recomendável, como forma de realizar justiça no 

caso concreto, à luz da segurança jurídica e desde que preenchidos os requisitos 

para o cargo, visto que a confi rmação do autor no cargo não acarretará prejuízo 

algum para administração, nem para qualquer outro candidato.

Nesse sentido, cito trecho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio 

Bellizze no julgamento do Mandado de Segurança n. 13.237/DF, verbis:

[...] penso que a situação em que atualmente se encontra a impetrante, dada 

a peculiaridade do caso, deve ser mantida, levando-se em conta o princípio da 

segurança jurídica.

Conquanto se possa questionar a decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho de, em caráter liminar, mandar nomear e dar posse à impetrante – quando o 

melhor talvez tivesse sido assegurar a reserva de vaga até fi nal pronunciamento 

judicial –, o certo é que a impetrante, por força dessa decisão, vem desempenhando 

as atribuições do cargo desde novembro de 2009, ao que se tem notícia, com 

desenvoltura, zelo e dedicação.

Conforme destacado pelo próprio Ministro Napoleão no julgamento de caso 

análogo, “apesar de respeitáveis pronunciamentos em contrário, deve-se prestigiar 

a conservação de situações jurídicas que o fl uir irreparável do tempo produz, inclusive 

pelos seus efeitos favoráveis à pacifi cação das relações sociais; se essas situações 

permanecessem sempre modifi cáveis, se implantaria o reino de insegurança e da 

intranquilidade, com prejuízos visíveis à própria ordem pública” (AgRg no REsp n. 

1.223.220/RJ, DJe 9.5.2012).

Ressalto, uma vez mais, que a confirmação da impetrante no cargo não 

acarretará nenhum prejuízo para a administração, nem a qualquer outro candidato. 

(MS 13.237/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 24.4.2013, 

grifei)

Referido precedente está assim ementado:
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Administrativo. Concurso público. Procurador da Fazenda Nacional. [...]. 

Impetração que tem por objetivo não apenas a obtenção dos pontos da questão 

impugnada, mas, principalmente, o reconhecimento do direito à investidura no 

cargo. [...]. Preservação da peculiar situação da impetrante, que exerce o cargo 

há mais de três anos. Princípio da segurança jurídica. Investidura que, tornada 

definitiva, não acarretará nenhum prejuízo à Administração, nem aos outros 

candidatos aprovados, todos já nomeados.

6. Caso em que a situação da impetrante, que exerce, por força de liminar, o 

cargo de Procurador da Fazenda Nacional há mais de três anos, deve ser preservada, 

em caráter excepcional, seja em respeito ao princípio da segurança jurídica, seja 

porque nenhum prejuízo advirá dessa confi rmação para a administração.

8. Segurança concedida para tornar defi nitiva a investidura da impetrante no 

cargo de Procurador da Fazenda Nacional, prejudicados os agravos regimentais. 

(MS 13.237/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 24.4.2013, 

grifei)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal 

Superior:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. 

Compatibilidade entre a questão formulada e o conteúdo programático. 

Reconhecimento. Interdisciplinaridade. Inocorrência. Prevalência da média fi nal 

para aprovação. Impossibilidade. Previsão editalícia de nota mínima em cada 

módulo. Prosseguimento no certame mediante concessão de liminar. Posse no 

cargo público a 5 anos. Teoria do fato consumado. Aplicação excepcional. Recurso 

parcialmente provido.

5. A jurisprudência deste Sodalício, em situações excepcionalíssimas, admite a 

incidência da Teoria do Fato Consumado, à luz do princípio da segurança jurídica 

e desde que preenchidos dos requisitos para o cargo. Na hipótese, candidata-

impetrante, mediante liminar em mandado de segurança prosseguiu no concurso e 

tomou posse; foi aprovada no estágio probatório e exerce a função pública a 5 (cinco) 

anos.

6. Recurso ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 31.152/PR, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25.2.2014)

Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Concurso público. 

Auditores Fiscais do Tesouro Nacional no exercício do cargo há mais de 10 anos. 

Agravo regimental desprovido.

1. A orientação desta Corte Superior quanto à não consolidação de situação 

funcional de Servidor empossado em cargo público, ao abrigo de decisão judicial, 

não se aplica ao caso em exame, pelas suas peculiaridades fáticas (os benefi ciários 

estão no exercício dos cargos há mais de 10 anos), pois, conforme consta do acórdão 
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recorrido, a situação funcional restou defi nitivamente consolidada pelo decurso do 

tempo.

2. Há de ser respeitado, em caso assim, o direito dos Servidores, a fim de 

atingir o equilíbrio entre os princípios da legalidade e da igualdade, o da 

segurança jurídica e da estabilidade nas relações sociais de Direito Público, 

de modo a confirmar-se juridicamente uma solução socialmente aceitável; 

é inegável que Administração Pública pode muito, mas não pode tudo, não 

podendo, por exemplo, sobrepor-se aos efeitos do tempo ou impedir que o seu 

decurso inevitável produza resultados que não podem ser ignorados, como se 

o desfazimento de atos administrativos pudesse devolver às pessoas o tempo 

pretérito e todas as suas passadas esperanças. Ademais, não se pode imputar aos 

Servidores a consolidação de tal situação, porquanto a demora é atribuível ao 

Judiciário ou à própria Administração.

3. O decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, 

sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 

462 do CPC. Precedentes: REsp 900.263/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 12.12.2007; 

REsp 1.130.985/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.2.2010; REsp 960.816/ES, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 12.11.2008; e AgRg no REsp 1.181.042/RS, Rel. 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9.8.2010.

4. Agravo Regimental da União Federal desprovido.

(AgRg no REsp 1.205.434/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 27.8.2012)

Administrativo. Recurso em mandado de segurança. Concurso público para 

provimento de cargo de Agente Penitenciário da Polícia Civil do Distrito Federal. 

Candidato reprovado em exame psicotécnico que permaneceu no certame por 

força de decisão judicial. Exercício do cargo há mais de 12 anos. Consumação da 

situação jurídica colmatada ex ope temporis. Direito líquido e certo à permanência 

no serviço público. Recurso ordinário provido.

2. Contudo, considerando as peculiaridades do caso concreto e diante da 

primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, em contraste com 

a aplicação pura e simples do princípio da legalidade, é salutar que se assegure 

a manutenção de situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, ainda que o 

ingresso no serviço público tenha ocorrido ao abrigo de uma tutela judicial.

3. No presente caso, o recorrente encontra-se no exercício do cargo de Agente 

Penitenciário da Polícia Civil do Distrito Federal há mais de 13 anos, o que, por 

si só, revela a extensão das consequências da reversão, a esta altura, do autor à 

situação anterior à sua investidura, impondo não apenas um recuo de 13 anos 

em seu status profi ssional, mas também um retrocesso na sua vida, com os mais 

variados desdobramentos.

4. Ademais, neste caso, não é nada recomendável, do ponto de vista do interesse 

público, que uma pessoa que já se encontra trabalhando desde 1999, sem que 
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haja qualquer indício de que exerça seu trabalho de maneira insatisfatória, seja 

abruptamente dali desalojada e sofra uma drástica modifi cação na sua situação 

profi ssional, econômica e moral, com consequências irreversíveis.

5. Recurso Ordinário provido para assegurar o direito líquido e certo do 

recorrente de efetivação da posse no cargo ocupado. (RMS 38.699/DF, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, DJe 5.9.2013)

Assim, ante as peculiaridades do caso concreto assinaladas, afi gura-se 

recomendável a efetivação da posse do recorrente no cargo público, diante da 

consolidação da situação fática no tempo.

Anote-se ainda que, em situação análoga ao dos autos, no julgamento do 

Recurso Especial n. 1.444.690/MS, de minha relatoria, esta colenda Primeira 

Turma fi rmou compreensão no sentido de que, diante das peculiaridades do 

caso, a efetivação da posse no cargo público mostra-se recomendável seja porque 

o autor preencheu os requisitos exigidos, ao ser aprovado no cargo ao qual era 

candidato, seja porque, tendo tomado posse e estando em exercício, a situação 

fática se consolidou no tempo.

O julgado está assim ementado:

Administrativo. Recurso especial. Concurso público. Delegado da Polícia 

Federal. Candidato reprovado no teste físico em face de contusão no ombro, 

devidamente comprovada. Remarcação, por sentença de mérito, de nova 

avaliação, na qual logrou êxito. Consolidação da posse em cargo público ocupado, 

diante as peculiaridades do caso.

2. No caso dos autos, o candidato, embora reprovado nos testes de aptidão física 

na data marcada no edital do certame, por haver lesionado o ombro, logrou êxito 

em tais exames na nova data concedida pelo judiciário, a qual, vale registrar, 

se deu por força de tutela antecipada na própria sentença de mérito e não em 

decisão liminar precária.

3. Assim, independentemente das arguições levantadas acerca do momento 

da contusão, da sua confi guração em caso fortuito, e, consequentemente, da 

legalidade da remarcação da prova no caso dos autos, certo é que a capacidade 

física do recorrente restou plenamente demonstrada, seja pela renovação dos 

testes ou pelo longo período em que o recorrente se encontra investido no cargo.

4. Portanto, considerando que o recorrente foi devidamente aprovado em todas 

as fases do concurso, inclusive no curso de formação, tomou posse e encontra-se 

em exercício desde 2009, a consolidação da sua posse no cargo público afigura-

se recomendável, diante das peculiaridades do caso, seja porque o recorrente 
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preencheu os requisitos exigidos para a aprovação no cargo ao qual era candidato 

ou porque a situação fática está consolidada no tempo.

5. Recurso especial provido, para assegurar o direito do recorrente de 

efetivação da posse no cargo ocupado. (REsp 1.444.690/MS, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7.5.2014)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para assegurar o 

direito do recorrente à efetivação da posse no cargo ocupado.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.591.419-DF (2016/0079383-4)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Distrito Federal

Procurador: Dina Oliveira de Castro Alves e outro(s) - DF017343

Recorrido: H & N Comércio de Produtos Ópticos Ltda ME

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Tributário. Recurso especial. Execução fi scal. Microempresa. 

Extinção regular. Inclusão do sócio-gerente no polo passivo da 

execução fi scal. Art. 9º da LC n. 123/2006. Artigos 134, VII, e 135, 

III, do CTN. Necessidade de observância.

1. O art. 9º, § 4º, da LC n. 123/2006 não estabelece hipótese 

nova para o reconhecimento da responsabilidade tributária do sócio-

gerente de micro e pequenas empresas, tratando tão somente da 

possibilidade de baixa do ato constitutivo da sociedade empresária e 

esclarecendo que a consumação desse fato não implica em extinção de 

eventuais obrigações tributárias nem da responsabilidade tributária.

2. Esse dispositivo remete às hipóteses de responsabilidade 

tributária previstas nos artigos 134, VII, e 135, III, do Código 

Tributário Nacional.
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3. Enquanto a responsabilidade subsidiária de que trata o inciso 

VII do art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que 

subsistir após a liquidação, a responsabilidade pessoal decorrente da 

aplicação do art. 135, III, do CTN não encontra esse limite, podendo 

o sócio responder integralmente pelo débito com base em seu próprio 

patrimônio, independente do que lhe coube por ocasião da extinção 

da pessoa jurídica.

4. Na prática, em execução fi scal proposta em desfavor de micro 

ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato 

redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade 

prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual 

insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação 

para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos 

exequendos. Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver 

na CDA na condição de corresponsável, caberá ao fi sco comprovar 

as situações que ensejam a aplicação do art. 135 do CTN, a fi m de 

prosseguir executando os débitos que superarem o crédito recebido em 

face da liquidação da empresa.

5. Hipótese em que, considerada a situação fática descrita no 

acórdão a quo, a qual revela ter havido liquidação regular da pessoa 

jurídica, deve-se reconhecer a possibilidade de redirecionamento da 

execução fi scal, com base no art. 134, VII, do CTN.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito 

Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 26.10.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Distrito Federal contra acórdão proferido pelo Distrito Federal, que indeferiu 

o pedido de redirecionamento de execução fi scal contra o sócio-gerente da 

sociedade empresária executada. Eis a ementa desse julgado:

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Dissolução regular de sociedade. 

Redirecionamento da execução contra sócio. Não preenchimento dos requisitos.

1. Ante a falta da comprovação da prática de atos ilícitos por parte dos 

sócios para cujos nomes o redirecionamento da execução fi scal fora requerido 

(art. 135, inciso III, CTN), não existe nenhuma mácula na decisão que indeferiu 

tal requerimento. Vale destacar que, nos termos da Súmula n. 430 do STJ, “o 

inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 

responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

2. Agravo não provido.

O recorrente alega violação do art. 135, III, do CTN e do art. 9º, §§ 4º e 

5º, da LC n. 123/2006, por entender que o simples inadimplemento de créditos 

de ICMS por parte da sociedade empresária qualifi cada como microempresa, 

antes de sua regular dissolução, carateriza hipótese para a responsabilização 

solidária do sócio, de tal sorte que adequada sua inclusão no polo passivo da 

execução fi scal.

Sustenta que, “ao exigir a comprovação da prática de atos fraudulentos ou 

com violação à lei ou ao contrato social, como requisito ao redirecionamento 

da execução aos sócios da Recorrida, o v. acórdão recorrido negou vigência ao 

art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar n. 123/2006, que prevê expressamente 

a responsabilidade dos sócios da microempresa encerrada regularmente pelos 

débitos tributários em aberto no momento do encerramento” (e-STJ fl . 67).

Sem contrarrazões, o recurso especial foi admitido na origem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): O recurso especial se origina 

em agravo de instrumento que o Distrito Federal interpôs contra decisão que 

indeferiu a inclusão de sócio-gerente no polo passivo de execução fi scal movida 

contra microempresa extinta de forma regular.
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A inclusão do sócio fora assim pedida pelo exequente (e-STJ fl . 21):

Diante desse quadro normativo, em virtude da baixa da empresa executada 

em data posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, imperiosa é 

a inclusão dos responsáveis tributários de todos os sócios, em se tratando de 

sociedade empresária; ou dos titulares, nos casos de EIRELI ou pessoas jurídicas 

individuais (empresário-individual ou fi rma individual).

O indeferimento do pedido está fundamentado nos seguintes termos 

(e-STJ fl s. 27/28):

Em compasso com o entendimento pacificado no C. STJ, não se admite a 

emenda ou substituição da Certidão da Dívida Ativa para alteração do sujeito 

passivo da obrigação tributária, mas tão somente para correção de erro material 

ou formal, pois isso representaria a modifi cação do próprio lançamento, conforme 

entendimento fi rmado por meio da Súmula 392/STJ.

Ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça manteve a decisão, 

consignando, que interessa (e-STJ fl s. 45/50):

O presente recurso de agravo se volta contra a decisão de fl s. 24/24-v, por meio 

da qual, conforme relatado, o juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal 

indeferiu o pedido de redirecionamento da execução formulado pelo exequente/

agravante ante o entendimento de que tal pleito encontraria óbice no Enunciado 

Sumular n. 392 do Superior Tribunal de Justiça. Eis os fundamentos da decisão 

recorrida, litteris:

“Em compasso com o entendimento pacifi cado no C. STJ, não se admite a 

emenda ou substituição da Certidão da Dívida Ativa para alteração do sujeito 

passivo da obrigação tributária, mas tão somente para correção de erro material 

ou formal, pois isso representaria a modifi cação do próprio lançamento, conforme 

entendimento fi rmado por meio da Súmula 392/STJ.”

[...]

Como se vê, cinge-se a controvérsia à possibilidade de redirecionamento da 

execução fi scal para os sócios, na hipótese de dissolução regular de microempresa, 

levando em consideração que os nomes de tais sócios não fi guram na certidão de 

dívida ativa que embasa a execução.

De início, cumpre asseverar que concordo com a tese do Fisco de que a Súmula 

n. 392 do STJ não se aplica às hipóteses de responsabilidade superveniente, isto 

é, àquelas situações em que a legitimidade passiva do responsável legal pelo 

pagamento do tributo apenas surge após a formação da certidão de dívida ativa.

De fato, em tais casos, não seria razoável que a execução fi scal fosse extinta, com a 

necessidade de se abrir um novo e longo procedimento administrativo, por fato que a 

Administração não possuía conhecimento ou controle.
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É de se gizar que tal redirecionamento não afronta o princípio do devido 

processo legal, posto que sujeito ao prévio controle judicial. Demais disso, tal 

orientação possui guarida no artigo 568, inciso V, do Código de Processo Civil, 

bem como no artigo 4º, inciso V, da Lei n. 6.830/1980 (LEF).

Logo, na hipótese dos autos, perfilho do entendimento de que, diante da 

circunstância de a baixa da microempresa agravada ter sido processada em momento 

posterior à constituição da certidão de dívida ativa (CDA), seria plenamente possível 

que o juiz da execução, desde que preenchidos os requisitos legais, autorizasse a 

correção da petição inicial e, igualmente, da CDA.

Ocorre que, in casu, o agravante não demonstrou o preenchimento dos 

requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido de redirecionamento por ele 

deduzido.

Com efeito, para a viabilidade do redirecionamento da execução contra os sócios 

da empresa devedora deveriam ser comprovados os pressupostos previstos no art. 

135, inciso III, do CTN, consubstanciados no exercício abusivo da gerência, infração à 

lei ou ao contrato social.

Sendo certo, ademais, que, nos termos da Súmula n. 430 do STJ, “o 

inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 

responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Logo, ante a falta da comprovação de atuação irregular e da prática de atos 

gerenciais dos sócios para cujos nomes o redirecionamento fora requerido, não 

existe nenhuma mácula na decisão agravada.

Como se nota, o Tribunal de origem entendeu que a dissolução regular 

de micro-empresa, após a constituição do crédito tributário inadimplido, 

não permite, por si só, o redirecionamento da execução fi scal ao sócio, sendo 

necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 135, III, do CTN.

Observa-se que a matéria está prequestionada e a situação fática 

devidamente delineada, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do 

recurso.

Pois bem.

A LC n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte, no seu art. 9º, estabeleceu:

Art. 9º. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), 

referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido no 

registro empresarial e na abertura da empresa, dos 3 (três) âmbitos de governo, 

ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, 

previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da 
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sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, 

sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos 

administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

[...]

§ 3º No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias 

ou trabalhistas referidas no caput, o titular, o sócio ou o administrador da 

microempresa e da empresa de pequeno porte que se encontre sem movimento 

há mais de 12 (doze) meses poderá solicitar a baixa nos registros dos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais independentemente do pagamento de 

débitos tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas 

declarações nesses períodos, observado o disposto nos §§ 4º e 5º.

§ 4º A baixa referida no § 3º não impede que, posteriormente, sejam lançados 

ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da 

simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo 

administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, 

pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus titulares, sócios 

ou administradores.

Com a superveniência da LC n. 147, de 7 de agosto de 2014, as redações 

do caput do art. 9º e do § 4º foram modifi cadas e o § 3º revogado. Vejamos a 

nova redação legal:

Art. 9º. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções 

(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 

3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de 

obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, 

do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de 

que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, 

dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o 

ato de extinção.

[...]

§ 4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, 

sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, 

decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada 

e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades 

praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou 

administradores.

Por oportuno, deixa-se consignado que a execução fiscal e a decisão 

impugnada pelo agravo de instrumento da recorrente são anteriores à alteração 

legislativa acima indicada.
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Verifi ca-se que em ambas as redações é possível a interpretação de que 

os sócios das micro e pequenas empresas possam ser responsabilizados pelo 

simples inadimplemento do tributo. Na primeira redação, o legislador foi 

incisivo quanto à hipótese da “simples falta de recolhimento”, enquanto que, na 

segunda, ampliou o espaço para a cobrança posterior de tributos e penalidades 

decorrentes da “falta do cumprimento de obrigações”.

Todavia, como adiante se explicita, a LC n. 123/2006 não cria regra para a 

responsabilização dos sócios.

Sobre o tema, ressalta-se que a Segunda Turma desta Corte Superior tem 

decidido, de forma unânime, que a responsabilidade prevista no art. 9º da LC n. 

123/2006 deve ser aferida à luz do art. 135, III, do CTN, sob pena de admitir 

situação jurídica mais gravosa do que a geral a segmento empresarial que a 

Constituição Federal pretendeu favorecer.

A respeito, confi ra-se:

Tributário. Execução fi scal. Redirecionamento. Sócio-gerente. Necessidade de 

demonstração da prática de ato com excesso de poderes, contrário à lei ou ao 

contrato social. Inadimplemento tributário. Hipótese que não caracteriza infração 

à lei, nos termos do art. 135 do CTN. Entendimento que se aplica, igualmente, às 

micro e pequenas empresas. Exegese do art. 9º da Lei Complementar n. 123/2006. 

Precedentes do STJ. Agravo regimental improvido.

I. Nos termos da jurisprudência, “a Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar o REsp 1.101.728/SP, Min. Teori Albino Zavascki, na sessão do 

dia 11.3.2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, fi rmou entendimento de que a 

simples falta do pagamento de tributo não confi gura, por si só, circunstância que 

acarrete a responsabilidade subsidiária dos sócios. (...) Somente as irregularidades 

constantes do art. 135 do CTN, quais sejam, prática de atos com excesso de 

poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, são aptas a permitir o 

redirecionamento do processo executivo aos sócios” (STJ, AgRg no AREsp 504.349/

RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13.6.2014).

II. Mencionado entendimento aplica-se, igualmente, às micro e pequenas 

empresas. Dessarte, “esta Turma, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 

1.122.807/PR (Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 23.4.2010), deixou consignado, 

preliminarmente, que, com o advento da Lei Complementar n. 128/2008, o artigo 78 

da Lei Complementar n. 123/2006 foi revogado e seu conteúdo normativo passou 

a inserir-se no art. 9º. No retromencionado precedente, fi cou decidido que o art. 9º 

da Lei Complementar n. 123/2006 requer a prática comprovada de irregularidades, 

apurada em processo administrativo ou judicial, para permitir o redirecionamento. 

Somente as irregularidades constantes do art. 135 do CTN, quais sejam, prática 

de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, são 
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aptas a permitir o redirecionamento do processo executivo aos sócios. Permitir o 

redirecionamento do executivo fiscal no caso de microempresas e empresas de 

pequeno porte sem a aplicação do normativo tributário é deturpar a intenção 

insculpida na Lei Complementar n. 123/2006: fomentar e favorecer as empresas 

inseridas neste contexto. Nesse sentido é que a Primeira Seção, no julgamento do REsp 

1.101.728/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reiterou o entendimento 

já sedimentado nesta Corte, no sentido que ‘a simples falta de pagamento do tributo 

não confi gura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade 

subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN’” (STJ, REsp 1.216.098/SC, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31.5.2011).

III. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 396.258/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 25.8.2015, DJe 4.9.2015).

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 504.349/RS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 13.6.2014; EDcl no AgRg no REsp 1.435.960/

SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.6.2014; REsp 

1.216.098/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

31.5.2011; AgRg no REsp 1.122.807/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 23.4.2010.

Em todos esses julgados, a colenda Segunda Turma faz menção aos 

fundamentos adotados por ocasião do julgamento do REsp 1.122.807/PR, cujo 

voto condutor, de lavra do Ministro Humberto Martins, tem o seguinte teor, no 

que pertine transcrever:

Deixar de aplicar os requisitos inseridos no art. 135 do Código Tributário 

Nacional às microempresas e empresas de pequeno porte é deturpar a intensão 

máxima do normativo complementar 123/2006. Afastar sua aplicação é malferir, 

de forma indireta, o objetivo insculpido nos arts. 146, III, “d”, e 179 da Constituição 

Federal de 1988, qual seja, fomentar e favorecer as empresas inseridas neste 

contexto. Verbis:

[...]

Portanto, a aplicação subsidiária dos elementos normativos insculpidos 

no art. 135 do Codex Tributário é medida inafastável para que se conjeture o 

redirecionamento da execução fi scal.

Embora entenda pela necessidade de observância das normas do Código 

Tributário Nacional para o fi m de reconhecer a possibilidade de cobrança 

dos sócios dos débitos tributários não pagos pela sociedade empresária, o 

fundamento em que me apóio é diverso, pois o art. 9º da LC n. 123/2006 não 
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estabelece hipótese nova para o reconhecimento da responsabilidade tributária do sócio 

de micro e pequenas empresas.

Com efeito, o art. 9º, caput e § 4º, da LC n. 123/2006 trata tão somente da 

possibilidade de baixa do ato constitutivo da sociedade empresária, esclarecendo 

que a consumação desse fato não implica em extinção de eventuais obrigações 

tributárias nem da responsabilidade tributária dos sócios.

Verifi ca-se, nitidamente, que o referido parágrafo se remete às hipóteses de 

responsabilidade tributária previstas nos artigos 134, VII, e 135, III, do Código 

Tributário Nacional.

Se a extinção é regular, presume-se superavitária, razão por que o sócio 

responde subsidiariamente pelos débitos que deveriam ser computados por 

ocasião da liquidação da empresa, nos termos do art. 134, VII, do CTN, sob 

pena de locupletamento em desfavor do erário. Entretanto, nos casos em que 

comprovada a existência de infração à lei, ao estatuto ou ao contrato social, o 

sócio responderá pessoalmente, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Importa mencionar que, no caso previsto no inciso VII do art. 134 do 

CTN, embora o sócio seja responsabilizado subsidiariamente pelo débito, a 

execução encontrará limite no patrimônio social que subsistir após a liquidação, 

enquanto que na hipótese do art. 135, III, do CTN, o sócio responderá pessoal 

e integralmente pelo débito com base em seu próprio patrimônio, independente 

do que lhe coube por ocasião da extinção da pessoa jurídica.

Na prática, em execução fi scal proposta em desfavor de micro ou pequena 

empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito 

contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, 

cabendo-lhe demonstrar a eventual insufi ciência do patrimônio recebido por 

ocasião da liquidação para, em tese, poder-se exonerar da responsabilidade pelos 

débitos exequendos.

Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver na CDA na 

condição de corresponsável, caberá ao fi sco comprovar as situações que ensejam 

a aplicação do art. 135 do CTN, a fi m de prosseguir executando os débitos que 

superarem o crédito recebido em face da liquidação da empresa.

Considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a qual revela ter 

havido liquidação regular da pessoa jurídica e, por isso, nos remete à hipótese do 

art. 134, VII, do CTN; e, à luz do art. 257 do RI-STJ e da Súmula 456 do STF, 

aplicando-se o direito à espécie, o recurso especial do Distrito Federal deve ser 

provido para autorizar a inclusão do sócio no polo passivo da execução fi scal.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

226

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para autorizar a inclusão 

do sócio-gerente no polo passivo da execução fi scal.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.597.093-RN (2016/0100965-0)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Charles Virgilio Antas de Oliveira

Advogado: Adriana Cavalcanti Magalhaes e outro(s)

Recorrido: União

EMENTA

Administrativo. Recurso especial. Servidor público. Remoção 

para acompanhamento do cônjuge. Empregada pública da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos. Transferência ex off icio. 

Possibilidade. Interpretação ampliativa do conceito de servidor 

público. Precedentes do STJ e do STF.

1. Na espécie, cuida-se de Auditor Fiscal da Receita Federal que 

busca acompanhar sua esposa, empregada pública federal, transferida 

por necessidade do serviço para a Gerência de Vendas/DR/RN da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Natal/RN, limitando-

se a demanda unicamente acerca da interpretação conferida ao artigo 

36, III, “a”, da Lei n. 8.112/1990.

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal já pacifi cou o tema 

no sentido de que a alínea “a” do parágrafo único do art. 36 da 

Lei n. 8.112/1990 não exige que o cônjuge do servidor público 

seja também regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais, 

visto que “[a] expressão legal ‘servidor público civil ou militar, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios’ não é outra senão a que se lê na cabeça do art. 37 

da Constituição Federal para alcançar, justamente, todo e qualquer 
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servidor da Administração Pública, tanto a Administração Direta 

quanto a Indireta.” (MS n. 23.058, Relator Ministro Carlos Britto, 

Tribunal Pleno, DJe 14.11.2008).

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem atribuído uma 

interpretação ampliativa ao conceito de servidor público para alcançar 

não apenas os que se vinculam à Administração Direta como também 

os que exercem suas atividades nas entidades da Administração 

Indireta. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.408.930/PE, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016; 

REsp n. 1.511.736/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe de 30.3.2015.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena 

Costa, Gurgel de Faria e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 4 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 17.8.2016

RELATÓRIO

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

por Charles Vigilio Antas de Oliveira, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” 

e “c”, da CF, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 

5ª Região que está assim ementado (fl s. 190-201):

Administrativo. Processual Civil. Remoção para acompanhar cônjuge não-

servidor e empregado de Empresa Pública Federal (ECT) transferido para outra 

cidade para ocupar função comissionada. Ausência de interesse da Administração. 
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Princípio de proteção à família e interesse público. Adequação. Remessa ofi cial e 

apelação da União providas.

1. Muito embora o texto constitucional seja pródigo em amparo e proteção à 

unidade familiar, tal garantia não pode ser interpretada de maneira absoluta, de 

forma a justifi car remoções extralegais. Afi nal, cabe aos familiares, em primeiro 

lugar, zelar pela unidade desse núcleo, pois o Estado nada poderá fazer se os 

próprios integrantes dessa unidade agem contrariamente à sua proteção e 

coesão, o que ocorre quando uma pessoa casada aceita ocupar uma função de 

chefi a em cidade diversa da que reside seu cônjuge, servidor público lotado 

originariamente (e por concurso público) em local de grande demanda.

2. Hipótese em que um servidor público (Auditor da Receita Federal em 

Mossoró/RN) teve assegurado, através da sentença ora impugnada pela União 

Federal, o direito de acompanhar seu esposa, empregada da ECT - Empresa de 

Correios e Telégrafos (Agente de Correios), que foi transferida para Natal/RN para 

ocupar função comissionada (Chefe de Seção).

3. Ora, remoção de servidor é ato que deve atender ao interesse público, 

somente podendo ser excepcionalmente fundada no interesse particular nas 

hipóteses previstas em lei, até porque, conforme entendimento deste próprio 

Tribunal: Não ocorrendo nenhuma das hipóteses descritas no inciso III, do 

parágrafo único do art. 36 do Estatuto dos Servidores e não havendo motivo 

plausível para aplicação da analogia à espécie, há de se manter a decisão que 

indefere transferência de servidor para acompanhar (TRF5, AGTR 34.420-CE, j. 

12.6.2001, 4ª T., DJ 13.7.2001 404, Relator Des. Fed. Luiz Alberto Gurgel de Faria).

4. A interpretação sistemática da Lei n. 8.112/1990 proíbe a prevalência do 

interesse particular sobre o interesse público, devendo ser respeitado o poder 

discricionário da Administração, notadamente nos casos de remoção de 

servidores, onde o primeiro interesse a ser protegido é o público, de sorte que a 

invocada proteção constitucional à família deve ser vista com temperança, e não 

de maneira absoluta, cedendo, no caso concreto, ao interesse da Administração 

Pública, notadamente no caso dos autos, em que a ruptura da unidade familiar 

ocorre de forma voluntária e por conveniência do próprio empregado da ECT, 

não cabendo a seu cônjuge, Auditor Fiscal lotado num local de muita demanda 

(Mossoró/RN), invocar o direito derivado da proteção que a Constituição Federal 

garante à família.

6. O dever do Estado em proteger a família não pode ser invocado para sujeitar 

o serviço público a todas as circunstâncias particulares dos servidores, não se 

devendo aplicar o princípio da unidade familiar a qualquer custo, mormente 

quando foi um membro da própria família que deu causa à separação (TRF5 - AC 

77411120134058100, 1ª T., j. 27.2.2014, Rel. Des. Fed. Francisco Cavalcanti).

7. Agravo retido não conhecido e apelação e remessa providas.
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O recorrente alega violação do art. 36, III, “a”, da Lei n. 8.112/1990, além 

de divergência jurisprudencial. Aduz que a jurisprudência desta Corte Superior 

e do STF sinaliza na interpretação ampliativa ao conceito de servidor público 

para alcançar não apenas os que se vinculam à Administração Direta como 

também os que exercem suas atividades da Administração Indireta (ECT), a 

fi m de viabilizar a remoção do respectivo cônjuge.

Ao fi nal, o recorrente pleiteia o provimento do recurso, a fi m de que lhe 

seja reconhecido o direito de ser removido para a cidade de Natal/RN, no 

escopo de acompanhar sua consorte.

Às fl s. 282-292, a União contrapõe-se, argumentando que, ao negar o 

pleito na via administrativa “adequou” a hipótese fática aos ditames legais de 

regência da matéria, tendo em vista que o cônjuge do autor, de fato, não é 

servidora pública federal, mas sim ocupante de emprego público (ECT).

Nos autos da PET n. 11.429/RN, deferi tutela provisória para atribuir 

efeito suspensivo ao Recurso Especial, mantendo os fundamentos da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Na espécie, cuida-se de 

Auditor Fiscal da Receita Federal que busca acompanhar sua esposa, empregada 

pública federal, transferida por necessidade do serviço para a Gerência de 

Vendas/DR/RN da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Natal/RN.

No Juízo a quo, julgou-se procedente a demanda, para anular a decisão 

proferida no Processo Administrativo e determinar ao réu a remoção do autor 

para a Delegacia da Receita Fedral em Natal/RN, à luz da proteção conferida 

pelo Estado à unidade familiar, pela possibilidade de interpretação ampliativa 

do conceito de servidor público, de modo a alcançar não apenas os que se 

vinculam à Administração Direta como também aqueles que exercem atividades 

nas entidades da Administração Indireta.

O Tribunal de origem reformou a sentença, ao fundamento de que, “com a 

máxima vênia aos entendimentos jurisprudenciais em sentido contrário, entendo que 

o empregado público, regido pela CLT, não pode ser equiparado ao servidor público de 

que trata o parágrafo único do art. 36 da Lei n. 8.112/1990” (fl . 210), entre outros 

fundamentos.
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Assim, cinge-se a controvérsia acerca de concessão de licença com lotação 

provisória a servidor público federal para acompanhar cônjuge, empregada de 

empresa pública federal (Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos - ECT), 

que foi transferida ex offi  cio para outra localidade a bem do serviço público, 

limitando-se a demanda unicamente acerca da interpretação conferida ao artigo 

36, III, “a”, da Lei n. 8.112/1990.

Confi ra-se a literalidade da norma pertinente:

emoção e da Redistribuição

Seção I

Da Remoção

Ar t. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito 

do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Pa  rágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por 

modalidades de remoção:

I  - de ofício, no interesse da Administração;

II  - a pedido, a critério da Administração;

II I - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da 

Administração:

a)  para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil 

ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração;

Vê -se que o artigo 36 estabelece a possibilidade de se conceder a remoção 

de servidor público para outra localidade, a pedido, independentemente do 

interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também 

servidor público civil ou militar de qualquer dos Poderes da União dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.

Mauro Roberto Gomes de Mattos, ao interpretar a Lei n. 8.112/1990, 

consigna que:

Não resta dúvida, que os fi ns sociais previstos no inciso III do art. 36 da Lei 

n. 8.112/1990 são o de estabelecer a unidade familiar como o epicentro da 

preocupação do Poder Público, materializada através do instituto da remoção. 

(MAURO Roberto Gomes de Mattos, Lei n. 8.112/1990, Interpretada e 

Comentada, Ed. Impetus, 2012, pág. 204).

Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal já pacifi cou o tema no 

sentido de que a alínea “a” do parágrafo único do art. 36 da Lei n. 8.112/1990 não 
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exige que o cônjuge do servidor público seja também regido pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos Federais, visto que “[a] expressão legal ‘servidor público civil 

ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios” não é outra senão a que se lê na cabeça do art. 37 da Constituição Federal 

para alcançar, justamente, todo e qualquer servidor da Administração Pública, tanto a 

Administração Direta quanto a Indireta” (MS 23.058, Relator Min. Carlos Britto, 

Tribunal Pleno, DJE: 14.11.2008).

O citado precedente está assim ementado:

Mandado de segurança. Remoção de ofício para acompanhar o cônjuge, 

independentemente da existência de vagas. Art. 36 da Lei n. 8.112/1990. 

Desnecessidade de o cônjuge do servidor ser também regido pela Lei n. 

8.112/1990. Especial proteção do Estado à família (art. 226 da Constituição 

Federal).

2. Havendo a transferência, de ofício, do cônjuge da impetrante, empregado 

da Caixa Econômica Federal, para a cidade de Fortaleza/CE, tem ela, servidora 

ocupante de cargo no Tribunal de Contas da União, direito líquido e certo de 

também ser removida, independentemente da existência de vagas. Precedente: 

MS 21.893/DF.

3. A alínea “a” do inciso III do parágrafo único do art. 36 da Lei n. 8.112/1990 

não exige que o cônjuge do servidor seja também regido pelo Estatuto dos 

servidores públicos federais. A expressão legal “servidor público civil ou militar, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” 

não é outra senão a que se lê na cabeça do art. 37 da Constituição Federal para 

alcançar, justamente, todo e qualquer servidor da Administração Pública, tanto a 

Administração Direta quanto a Indireta.

4. O entendimento ora perfilhado descansa no regaço do art. 226 da 

Constituição Federal, que, sobre fazer da família a base de toda a sociedade, 

a ela garante “especial proteção do Estado”. Outra especial proteção à família 

não se poderia esperar senão aquela que garantisse à impetrante o direito de 

acompanhar seu cônjuge, e, assim, manter a integridade dos laços familiares que 

os prendem.

5. Segurança concedida. (MS 23.058, Relator Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, 

DJE: 14.11.2008).

Nos autos do AgRg no ARE n. 644.938, a Ministra Rosa Weber também 

concluiu que “o servidor público possui direito à remoção para acompanhar o cônjuge, 

empregado público, transferido de ofício” (ARE n. 644.938 AgR, Relatora Min. 

Rosa Weber, Primeira Turma, DJE: 24.9.2014).
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Ressalte-se que esta Corte Superior, no mesmo entendimento do STF, tem 

atribuído interpretação ampliativa ao conceito de servidor público para alcançar 

não apenas os que se vinculam à Administração Direta como também os que 

exercem suas atividades nas entidades da Administração Indireta, em respeito 

aos princípios constitucionais da isonomia e da proteção à unidade familiar. 

Nesse sentido: 

Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Licença para 

acompanhar cônjuge. Empregado de Empresa Pública Federal. Possibilidade. 

Interpretação ampliativa do conceito de servidor público.

2. Deve ser atribuída uma interpretação ampliativa ao conceito de servidor 

público para alcançar não apenas os que se vinculam à Administração direta, como 

também os que exercem suas atividades nas entidades da Administração indireta. 

Precedentes: REsp 1.438.841/CE, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 9.12.2015; 

REsp 1.511.736/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 

30.3.2015; EREsp 779.369/PB, Relator Teori Albino Zavascki, Relator p/ acórdão 

Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJ de 4.12.2006; MS 14.195/DF, Rel. Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 19.3.2013. Precedente STF: MS 

23.058/DF, Tribunal Pleno, Min. Rel. Carlos Britto, DJU 14.11.2008.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.408.930/PE, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.3.2016);

Administrativo. Remoção de cônjuge servidor público federal para acompanhar 

cônjuge empregado público federal. Possibilidade. Interpretação do conceito 

de servidor público ampliada. Alínea “c”. Ausência de similitude fática. Recurso 

especial conhecido em parte e improvido.

1. A jurisprudência desta Corte vem ampliando o conceito de servidor público a 

fi m de alcançar, não apenas os vinculados à Administração direta, como também os 

que exercem suas atividades em entidades da Administração Pública indireta.

2. A ampliação do conceito de servidor público deve abranger tanto a proteção do 

interesse público quanto a da família, ambos princípios consagrados na Constituição 

Federal.

3. O disposto no art. 36, III, “a”, da Lei n. 8.112/1990 deve ser interpretado em 

consonância com o art. 226 da Carta Magna, ponderando-se os valores que visam 

proteger. O Poder Público deve velar pela proteção à unidade familiar, mormente 

quando é o próprio empregador (MS 14.195/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, Terceira Seção, julgado em 13.3.2013, DJe 19.3.2013)

Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 1.511.736/CE, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.3.2015)
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No caso concreto, às fl s. 49-50, juntou-se cópia do Memorando, atestando 

que a esposa do autor foi transferida: “Por Necessidade do Serviço”.

Por sua vez, a autoridade administrativa indeferiu o pedido do recorrente 

unicamente pelo fato de sua esposa ser empregada pública e não servidora, 

não obstante reconhecesse que a remoção tenha ocorrido no interesse da 

Administração (fl . 60).

Assim, preenchidos os requisitos legais da alínea “a” do inciso III do art. 

36 da Lei n. 8.112/1990, a Administração tem o dever jurídico de promover o 

deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal.

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

recorrido no sentido de manter a sentença de fl s. 169-171, confi rmando a decisão 

liminar.

É o voto.






