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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 44.470-ES 

(2013/0402868-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Neuza Dário Guimarães

Advogado: Sérgio Ferraz e outro(s) - DF000320A

Recorrido: Estado do Espirito Santo

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Administrativo. Recurso em mandado de segurança. Escrevente 

de cartório notarial. Processo administrativo disciplinar. Prevenção 

para julgamento do writ. Ausência de prova pré-constituída e 

incidência da Súmula 235/STJ. Emissão de cheques sem fundos em 

nome da serventia. Falta ao dever de diligência. Servidora reincidente. 

Aplicação da penalidade de demissão. Ato devidamente motivado. 

Infração prevista no art. 237, IX, da LC Estadual n. 46/1994, à 

qual se comina a sanção imposta. Princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade. Inexistência de direito líquido e certo.

1. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado 

com vistas a anular o processo administrativo disciplinar, que culminou 

na demissão da impetrante do cargo de escrevente juramentada do 

Cartório do 1º Ofício do Juízo de Cariacica, decorrente de conduta 

profi ssional desidiosa, assim entendida como a falta ao dever de 

diligência no cumprimento de suas funções.

2. A infração administrativa imputada à recorrente diz respeito 

à emissão de cheques em nome da serventia sem provisão de fundos, 

sendo que, embora a Comissão Processante tenha sugerido a aplicação 

da penalidade de suspensão, o Corregedor Geral de Justiça do TJES 

entendeu pela aplicação da penalidade de demissão com base no art. 

237, IX, da LC Estadual n. 46/1994, tendo em vista a gravidade da 

conduta e o fato da servidora já possuir duas penalidades em sua fi cha 

funcional.
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3. Há de se afastar a alegação de ofensa à regra de prevenção para 

julgamento do writ, seja porque não há nos autos documentos que 

comprovem a dependência entre os processos apontados, seja porque 

já transitaram em julgado, o que atrai a incidência da Súmula n. 235/

STJ.

4. Tampouco se vislumbra nulidade na decisão administrativa 

atacada por ausência de fundamentação, na medida em que, ainda que 

diversa da proferida pela Comissão Processante, a autoridade coatora 

proferiu análise dos elementos de prova extraídos na investigação 

empreendida, decidindo de forma motivada e fundamentada.

5. Tendo sido cabalmente comprovada a conduta omissiva e 

desidiosa da recorrente e enquadrando-se essa no art. 237, IX, da LC 

46/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado 

do Espírito Santo), não há falar em excesso na fixação da pena 

administrativa.

6. Recurso não 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, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, 

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

Regina Helena Costa (Presidente), Gurgel de Faria e Napoleão Nunes Maia 

Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 03 de outubro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 18.10.2017

RELATÓRIO

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

mandado de segurança interposto por Neuza Dário Guimarães contra acórdão 
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proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado (fl s. 714-

715):

Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Aplicação da 

penalidade de demissão. Conduta desidiosa. Servidora reincidente. Agravamento 

da penalidade. Possibilidade. Proporcionalidade e razoabilidade da pena imposta. 

Ordem denegada.

1) Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade do ato administrativo 

de demissão de agente público, bem como do processo administrativo disciplinar 

que culminou na aplicação daquela penalidade.

2) Uma vez respeitadas na decisão administrativa as formalidades legais, 

inclusive com preservação das garantias processuais previstas na Constituição 

Federal, atinentes à necessidade de motivação do ato decisório, devido processo 

legal e ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade na atuação administrativa 

capaz de justifi car a reavaliação do ato na esfera judiciária.

3) Tendo a autoridade dita coatora procedido à devida motivação de seu 

posicionamento, decidindo de forma motivada e fundamentada, a rigor, não seria 

possível nova análise dessa conceituação por meio do Poder Judiciário.

4) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, inexiste qualquer impedimento no 

sentido de que a autoridade coatora, após motivar adequadamente sua decisão, 

não acolha o parecer adotado pela comissão disciplinar para agravar a penalidade 

sugerida.

5) Havendo previsão legal abordando a conduta imputada a servidora 

como passível de sofrer a sanção de demissão e havendo a autoridade 

apontada coatora motivado a decisão proferida em escorreíto procedimento 

administrativo disciplinar, com exposição de elementos concretos extraídos da 

investigação empreendida, não se reputa presente na decisão atacada qualquer 

desconformidade com os vetores implícitos da proporcionalidade e razoabilidade.

6) Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça reafi rmou o entendimento 

de que “é inviável em MS a revisão de penalidade imposta em PAD, sob o 

argumento de ofensa ao princípio da proporcionalidade, por implicar reexame 

do mérito administrativo” (MS 17.479-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

28.11.2012].

7) Ordem Denegada.

Em suas razões, a recorrente alega:

a) ofensa à regra de prevenção para o julgamento do writ (art. 164, § 1º do RI/

TJES), alegada oportunamente, em razão da distribuição prévia dos Mandados 

de Segurança n. 100.110.020.409 e 100.110.001.250, “tratando de situações 

similares ao mandado de segurança em questão” (fl s. 767).
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Requer a anulação da decisão proferida no MS 0003660-86.2012.8.08.0000, 

“eis que o Desembargador Relator não possuía competência para aquele feito, devendo 

o mesmo ser remetido para a relatoria do e. Desembargador Ronaldo Gonçalves de 

Sousa, posto que sua Excelência encontra-se prevento para conhecer e julgar o aludido, 

na forma do que dispõe o já dantes citado artigo 164, § 1º, do Regimento Interno do 

TJES” (fl s. 768/769).

b) ausência de motivação na decisão que lhe aplicou a pena de demissão, a qual 

não foi embasada nas provas colacionadas ao processo administrativo disciplinar, 

mormente porque:

i) não houve “a transcrição de um único depoimento, a indicação de uma 

prova documental que o seja, que pudesse imputar responsabilidade à pessoa da 

recorrente” [...] o que houve, isso sim, foi um amontoado de provas produzidas no PAD 

dando conta de que tudo corria à revelia da recorrente” (fl s. 772-773);

ii) “[a]s provas testemunhais indicadas pela Comissão Processante, bem como as 

ofertadas pela defesa, inclusive a própria oitiva da Sra. Neuza Dario Guimarães, 

dão conta de que era costume, na Serventia Extrajudicial, a assinatura de um volume 

enorme de cheques diariamente, sem qualquer identifi cação de seu benefi ciário e/ou 

mesmo sem qualquer explicação detalhada por qual motivo aqueles títulos estavam 

sendo pagos” (fl . 773);

iii) “fi cou claro para a Comissão Processante, após longa e detalhada instrução 

processual, que não houve qualquer conduta desidiosa da recorrente pa (falta ao 

dever de diligência) para com os preenchimentos dos títulos questionados” (fl . 781);

c) excesso na aplicação da sanção disciplinar e ofensa aos princípios da 

individualização da pena e proporcionalidade, porque:

i) “a conduta dita perpetrada pela recorrente não importou em lesão aos 

cofres públicos, nem mesmo em valimento do cargo para obtenção de vantagem 

ou proveito próprio, o que escancara a desproporcionalidade da pena imposta 

(demissão)” (fl . 774);

ii) a autoridade administrativa deve verificar a natureza da infração, os 

danos para o serviço público, as circunstâncias atenuantes ou agravantes e os 

antecedentes funcionais do servidor, nos termos do art. 128 da Lei n. 8.112/1990 

(fl . 797); e

iii) a comissão processante deixou assente que: não houve prova de qualquer 

ação dolosa da recorrente; a recorrente não exercia qualquer ato de gestão 

ou comando na serventia; a função de substituto legal em todo o período em 

discussão era exercida por seu fi lho, Rodrigo Dario Guimarães; e a conduta da 

recorrente não está elencada nas hipóteses de demissão prevista nos artigos 237 

da LC Estadual 46/94.
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Ao fi nal, requer, preliminarmente, o provimento do recurso para anular o 

acórdão em razão da inobservância da regra da prevenção. No mérito, pleiteia 

seja reconhecida a ausência de motivação no agravamento da sanção sugerida 

pela Comissão Processante e a violação dos princípios da proporcionalidade e 

individualização da pena.

Sem contrarrazões (fl . 1.063).

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

1.073/1.078):

Processual Civil e Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Servidora 

pública. Cartório do 1º Ofício de Cariacica. Demissão. Conexão com outros mandados 

de segurança. Ausência de prova pré-constituída. Insurgência quanto ao mérito 

administrativo. Impossibilidade de exame pelo Judiciário. Falta ao dever de diligência. 

Infração prevista no art. 237, IX, da LC Estadual n. 46/94. À qual se comina a sanção 

imposta. Excesso na aplicação da pena. Princípio da proporcionalidade. Mérito 

administrativo. Pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Como visto, a hipótese 

dos autos é de recurso ordinário contra acórdão que denegou a ordem em 

mandado de segurança, o qual, por sua vez, objetivava a anulação do processo 

administrativo disciplinar, que culminou na demissão da impetrante do cargo 

de escrevente juramentada do Cartório do 1º Ofício do Juízo de Cariacica, por 

violação do art. 237, da Lei Complementar n. 46/94.

A matéria fática dos autos noticia que, em virtude de petição do 

Interventor do Cartório em que a recorrente era escrevente, foi instaurado o 

referido processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade pela 

emissão de dezesseis cheques sem provisão de fundos, totalizando o valor de R$ 

157.723,32 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e 

dois centavos), tendo a Comissão Processante concluído pela prática de infração 

administrativa prevista no art. 223, XII, e no art. 228 da Lei Complementar 

Estadual 46/94 em decorrência do disposto nos arts. 64 e 108 da Lei Estadual 

3.562/82, sugerindo a aplicação da penalidade de suspensão.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

76

Contudo, o Corregedor Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado 

do Espírito Santo entendeu pela aplicação da penalidade de demissão com base 

no art. 237, IX, da LC Estadual 46/94, tendo em vista a gravidade da conduta e 

o fato da servidora já possuir duas penalidades em sua fi cha funcional.

Contra tal ato foi interposto o presente mandamus, bem como recurso 

administrativo, sem efeito suspensivo, perante o Conselho da Magistratura do 

TJES, o qual, convém registrar, restou improvido, nos termos da seguinte ementa:

Recurso do Conselho. Processo administrativo disciplinar. Decisão 

administrativa motivada de forma concisa: validade. Escrevente de cartório que 

emite cheques em nome da serventia. Alegando posteriormente que desconhecia 

que não havia provisão de fundos para os títulos de crédito e que ignorava 

que se destinavam ao pagamento de empréstimos. Negligência no exercício 

das funções. Cheques que totalizaram R$157.723.32 (cento e cinquenta e sete 

mil setecentos e vinte e três e trinta e dois centavos). Recorrente que já sofrerá 

penalidades anteriores. Elevada gravidade da infração cometida. Penalidade de 

demissão mantida. Recurso conhecido e improvido.

1. Não há nulidade, por ausência de fundamentação, na decisão administrativa 

que de, mesmo de forma sucinta, indica as razões de fato e de direito em que 

embasada.

2. Foi imputada à recorrente infração disciplinar concernente na emissão de 

vários cheques em nome do Cartório de que é escrevente - os quais continham, 

inclusive, o CNP da serventia -, sem provisão de fundos.

3. É absolutamente irrelevante o fato de a recorrente “não saber” que os 

cheques que assinou se prestavam ao pagamento de empréstimos de que não 

tinha conhecimento. Deveras, a emissão de cheques sem fundos é, por si, ilegal 

e à recorrente cabia, por força do art. 223, VI, da LC 46/1994, “observar as normas 

legais e regulamentares”.

4. O fato de a recorrente, sem qualquer cautela, assinar cheques “em branco”, 

ignorando a falta de fundos e o fi m a que se destinavam, demonstra inaceitável 

negligência de sua parte, por maior que fosse sua confiança nos demais 

responsáveis pela serventia.

5. É inaceitável a afi rmação da recorrente, que fora “alijada” por seu cônjuge da 

administração da serventia. Afi nal, o mínimo que se esperaria de uma escrevente 

é que não permitisse que o vínculo familiar que mantinha com o Ofi cial Titular do 

Cartório interferisse na gestão deste.

6. Nessa esteira, aliás, também é irrelevante a afi rmativa de que a assinatura de 

cheques “em branco” era fato habitual baseado em relação de confi ança, já que 

cabia à recorrente, na condição de agente pública, nortear toda a sua atuação 

pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988) e não pelo costume.
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7. É possível a responsabilidade disciplinar por ato omissivo.

8. A emissão de cheques sem fundo constitui fato gravíssimo, que gera 

prejuízos financeiros e desmoraliza a própria imagem de uma serventia 

extrajudicial. Ademais, é necessário considerar aqui o valor total dos cheques 

emitidos, que, como já referido, atingiu a exorbitante cifra de R$157.723,32 (cento 

e cinqüenta e sete mil setecentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos). 

Essa constatação, por si só, já demonstra a substancialíssima reprovabilidade 

da conduta praticada e, pois, a necessidade de se aplicar à recorrente a maior 

penalidade prevista em lei, a saber: a demissão. Em um tal contexto, a existência 

de sanções pretéritas aplicadas à recorrente é apenas um plus que vem corroborar 

esse entendimento.

9. E não se diga que a sanção deveria ser menos severa em virtude de 

“circunstâncias atenuantes” invocadas pela recorrente [ausência de exercício de 

função de comando, inexistência de dolo, administração do Cartório exercida 

“de fato” por terceiros e culpa de seu fi lho e seu marido pelos atos de má gestão). 

Afi nal, todas essas circunstâncias se baseiam no singelo “desconhecimento” dos 

empréstimos e da ausência de fundos para os cheques assinados, que, como já 

visto, não descaracteriza, “in concreto”, a gravidade da infração disciplinar.

10. Não se afi gura excessiva, portanto, a penalidade de demissão aplicada na 

espécie.

11. Recurso conhecido e improvido.

Na presente insurgência, a recorrente pretende, preliminarmente, a 

anulação do acórdão recorrido em razão da inobservância da regra de prevenção 

e, no mérito, a anulação da decisão administrativa que lhe impôs a demissão, 

ao argumento de que o ato impugnado é desprovido de motivação, em razão 

da divergência com as provas dos autos (inexistência de dolo na conduta da 

impetrante), bem como aplicou pena desproporcional.

Inicialmente, no que diz respeito à violação da regra da prevenção, verifi ca-

se que não foi juntado aos autos documentos que comprovem a alegada 

dependência entre os mandamus apontados, nem mesmo as respectivas petições 

iniciais, não havendo, portanto, prova pré-constituída para se verificar o 

cumprimento dos requisitos necessários à caracterização da prevenção e, por 

consequência, de eventual nulidade.

Mesmo que assim não fosse, consoante bem assentou o Ministério Publico 

em seu parecer, “em consulta ao sítio do Tribunal a quo observa-se que os MS 

100.110.020.409 e o 100.110.001.250 já transitaram em julgado em 12.08.2013, o 

que implica na aplicação da Súmula n. 235/STJ, que estabelece que não há reunião de 

processos por conexão quando um deles já foi julgado” (fl s. 1.075).
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No que diz respeito nulidade na decisão administrativa atacada por ausência de 

fundamentação, a insurgência também não merece prosperar, na medida em que, 

ainda que diversa da proferida pela Comissão Processante, a autoridade coatora 

proferiu análise dos elementos de prova extraídos na investigação empreendida, 

decidindo de forma motivada e fundamentada que a ora recorrente, ao emitir 

diversos cheques sem provisão de fundos em nome do cartório, “faltou com o 

dever de diligência no cumprimento de suas funções, visto que desconhecia por 

completo a situação do cartório do qual era funcionária” (fl s. 177), incorrendo 

em infração administrativa de elevada gravidade, punível com a aplicação da 

demissão, principalmente em razão de seus antecedentes funcionais.

Por oportuno, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou pela possibilidade da autoridade julgadora aplicar sanção diversa 

daquela sugerida pela Comissão Processante, agravando ou abrandando a 

penalidade, ou até mesmo isentando o servidor da responsabilidade, desde que 

apresente a devida fundamentação (artigo 168 da Lei n. 8.112/1990). Nesse 

sentido: MS 19.992/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 

19.3.2014; e AgInt no MS 21.957/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJe 02.02.2017)

Por fi m, não se vislumbra excesso na aplicação da pena, eis que a conduta 

praticada pela impetrante enquadra-se não só do art. 223, XII, da LC 46/94 

(incompatibilidade com a moralidade pública), como também no art. 237, IX, 

do mesmo regramento legal (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 

do Estado do Espírito Santo), que prevê a pena de demissão para o caso de 

“procedimento desidioso, entendido como tal a falta ao dever de diligência no 

cumprimento de suas funções”. Além disso, a majoração da penalidade sugerida 

pela Comissão Processante se deu fundamentadamente em razão da gravidade 

e reprovabilidade da conduta praticada, corroborada pelo fato da recorrente 

ser reincidente na prática de infrações administrativas, já tendo recebido uma 

advertência e uma suspensão, não havendo, portanto, o que se falar e violação ao 

princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 69-158, outubro/dezembro 2017 79

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 45.477-AP 

(2014/0097424-0)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Cezar Junior Cabral

Advogados: Rudi Meira Cassel - DF022256

Allan Patrick Pantoja de Oliveira e outro(s) - AP001616

Recorrido: Estado do Amapá

Procurador: Hélio Rios Ferreira e outro(s) - AP001495B

EMENTA

Administrativo. Concurso público. Notário. Candidato defi ciente. 

Condição. Comprovação. Defi ciência apresentada. Atribuições do 

cargo. Compatibilidade. Investidura. Requisito.

1. Nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, a lei 

reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 

com defi ciência e defi nirá os critérios de sua admissão, previsão que, 

como forma de política social de integração social, tem a fi nalidade de 

minimizar os preconceitos, difi culdades e desvantagens enfrentados 

por aqueles que integram esse grupo vulnerável.

2. Para concretização da ação de conteúdo afi rmativo, foi editada 

a Lei n. 7.853/1999, que estabeleceu normas gerais para assegurar 

o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com 

defi ciências e sua efetiva integração social, com a determinação de 

“adoção de legislação específi ca que discipline a reserva de mercado 

de trabalho (...) nas entidades da Administração Pública e do setor 

privado”. Edição do Decreto n. 3.298/1999 regulamentando a referida 

Lei.

3. Hipótese em que, havendo comprovação sufi ciente por diversos 

relatórios e atestados médicos, não há como afastar o reconhecimento 

de que o impetrante é defi ciente físico, nos moldes previstos no art. 4º, 

I, do Decreto n. 3.298/1999, já que possui membro com deformidade 

adquirida, que acarreta o comprometimento da função física.

4. Não obstante as conclusões de equipes mutiprofi ssionais de 

concursos diversos não vinculem a Administração, não se mostra 
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razoável que o candidato seja considerado defi ciente físico em vários 

concursos no País (ocupando, inclusive, cargo em tribunal, para o qual 

concorreu na condição de defi ciente físico) e não seja assim tido em 

um único certame.

5. Desnecessidade de dilação probatória para o enquadramento 

do impetrante no grupo vulnerável, devendo ser garantido o seu 

direito de permanecer na lista especial.

6. A exigência prevista no Decreto n. 3.298/1999 – de 

compatibilidade entre a defi ciência do candidato com as funções 

do cargo concorrido – serve como requisito de investidura no cargo 

(adequação funcional), e não como requisito para a caracterização da 

defi ciência.

7. Ilegalidade no estabelecimento de condição não prevista na 

legislação, qual seja, de que a defi ciência difi culte o exercício das 

atribuições do cargo específi co (na hipótese, notário ou registrador 

público).

8. Recurso provido. Ordem concedida.

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 ordinário em mandado de segurança, 

concedendo a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e 

Regina Helena Costa (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 12 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 10.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso ordinário em mandado 

de segurança interposto por Cezar Junior Cabral, com fundamento no art. 105, 
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II, “b”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

do Amapá, assim ementado (e-STJ fl s. 343/344):

Mandado de segurança. Concurso público. Cargos de notário e registrador público. 

Candidato defi ciente físico. Investidura e exercício da função que depende da aferição 

da compatibilidade da defi ciência com as atribuições do cargo. Incompatibilidade 

aferida por perícia médica. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da 

ordem. 1) A Constituição Federal assegurou aos portadores de defi ciência física 

a reserva de vagas em cargos e empregos públicos (art. 37, VIII), garantindo-lhes 

o direito de exercer, em grau de igualdade (material), qualquer função pública 

compatível com suas limitações, matéria regulamentada pela Lei n. 7.853/1989 e 

Decreto n. 3.298/1999, que trata da Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Defi ciência; 2) a investidura no cargo ou emprego público, contudo, 

dependerá de compatibilidade da defi ciência com o exercício das atribuições do 

cargo pretendido, ou seja, que sua incapacidade, seja ela física, mental, visual, 

auditiva ou múltipla, não afete sensivelmente o desempenho de suas atividades 

cotidianas, justifi cando, assim, a existência de um mecanismo de compensação 

e proteção (CF, artigo 50, “caput”; 3) não se vislumbrando incorreção no laudo 

pericial produzido pela equipe multiprofi ssional, conclusivo no sentido que a 

enfermidade relatada pelo impetrante não encontra enquadramento legal no rol 

restritivo disposto pelo referido Decreto, uma vez que não oferece qualquer tipo 

de limitação às atividades cotidianas capaz de ensejar a discriminação positiva 

pleiteada, notadamente para o exercício das atribuições desempenhadas por 

notário ou registrador público, não há que se falar na existência de direito líquido 

e certo a amparar a pretensão do impetrante, que permanecerá na lista de 

classifi cação geral dos candidatos aprovados; 4) segurança conhecida e denegada.

O recorrente alega que se submeteu, na condição de portador de defi ciência 

física, ao Concurso Público para o Provimento da Outorga de Delegações de 

Notas e Registro do Estado do Amapá, no qual havia a previsão editalícia de 

reserva de uma vaga aos portadores de defi ciência.

Aduz que, para concorrer nas vagas destinadas às pessoas portadoras 

de deficiência, o candidato deveria assim se declarar no ato da inscrição, 

encaminhando laudo médico original (ou cópia autenticada) emitido nos 

últimos doze meses, devendo ser atestados a espécie e o grau de defi ciência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de 

Doenças (CID-10), bem como a provável causa.

Nesse contexto, cumprindo todas as normas previstas, enviou laudo 

médico que atesta sua “deformidade no tornozelo direito devido à fratura 

sofrida na infância, possuindo, atualmente, artralgia e limitação permanente dos 
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movimentos do tornozelo e do pé direito, além de encurtamento na perna – 

CID T93.2 M 21.6 (DOC 3)” (e-STJ fl . 05).

Verbera que os candidatos que se declarassem portadores de defi ciência, se 

aprovados no concurso, seriam convocados para a realização de perícia médica 

ofi cial promovida pela equipe multiprofi ssional designada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Amapá, a fi m de que pudesse ser atestado o enquadramento 

na legislação especial, sendo certo que não caberia recurso da conclusão adotada 

pela perícia.

Munido de todos os laudos que comprovavam a sua condição, compareceu 

à perícia médica, oportunidade em que a equipe multiprofi ssional atestou o seu 

não enquadramento nos ditames do Decreto n. 3.298/1999.

Em consequência da sua desqualifi cação como portador de defi ciência, 

sobreveio o resultado fi nal do certame – ato indicado como coator no writ – no 

qual passou a fi gurar na 21ª colocação da lista geral (tendo sido anteriormente 

classifi cado na 2ª colocação da lista especial).

Afi rma que o parecer da equipe multiprofi ssional designada pelo Tribunal 

de Justiça não merece prosperar, tendo em vista que, mesmo reconhecendo 

a existência de defi ciência, a equipe elaborou laudo com a expressa violação 

ao Decreto n. 3.298/1999 e a total ignorância aos demais laudos médicos 

apresentados.

Alega que, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais, a 

alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano 

comprometedoras da função física – o que pode se dar pela deformidade 

adquirida dos membros – é considerada defi ciência física.

Aduz que em diversos outros concursos a que se submeteu foi considerado 

como portador de defi ciência, sendo certo que atualmente ocupa cargo público 

reservado aos portadores de defi ciência no TRT da 3ª Região.

Sustenta que a sua deformidade enquadra-se perfeitamente no disposto 

no art. 4º, I, do Decreto n. 3.298/1999, já que possui determinada limitação 

física para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal. 

As sequelas que apresenta são permanentes e se caracterizam pela limitação dos 

movimentos do tornozelo e pé direito, além de encurtamento signifi cativo da 

perna, tudo resultante de fratura fi sária ocorrida na infância (CID T. 93.2 + M 

21.6).

Registra que, nos termos do princípio da segurança jurídica, não pode 

o particular administrado ter seus direitos modificados ao alvedrio das 
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interpretações da Administração, que são variáveis no tempo. Repisa que (e-STJ 

fl . 14):

(...) a deficiência física do impetrante foi constatada não só pelos laudos 

médicos particulares apresentados, mas também por laudos médicos ofi ciais 

emitidos pelo órgão ao qual se encontra vinculado e, inclusive, por equipes 

multiprofissionais de outros concursos, que declararam que a deficiência do 

Impetrante é representada por limitação dos movimentos do tornozelo e pé 

direito, além de encurtamento signifi cativo da perna, o que lhe enquadra na 

hipótese prevista no artigo 40, inciso 1, do Decreto n. 3.298/1999.

Ao final, pleiteia a reforma do aresto recorrido com a concessão da 

segurança.

Contrarrazões às e-STJ fl s. 376/382.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso 

(e-STJ fl s. 393/398).

Às e-STJ fl s. 401/419, 423/431, 434/446, 452/467 e 471/472, o recorrente 

repisa o seu direito exposto no recurso, trazendo julgados a embasar suas 

alegações, bem como novo documento que atesta sua condição de defi ciente 

físico.

Os autos foram a mim atribuídos em 2 de março de 2016 (e-STJ fl . 450).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Conforme estabelecido pelo 

Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos 

os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 

dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado 

Administrativo n. 2).

Consta nos autos que Cezar Junior Cabral inscreveu-se no Concurso 

Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de 

Registro do Estado do Amapá, concorrendo na vaga reservada aos defi cientes.

No item 2 do Edital de abertura do Certame (e-STJ fl s. 152/167) houve 

a previsão de que uma vaga seria reservada aos portadores de deficiência, 
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“em cumprimento ao disposto no Decreto Federal n. 3.298/1999 e alterações 

posteriores”.

Na classifi cação fi nal provisória, o impetrante constava na 21ª colocação 

na lista geral e na 2ª colocação na lista de candidatos com defi ciência (e-STJ fl s. 

169/170).

Após a realização de perícia médica nos moldes regularmente previstos 

no edital do certame, os únicos dois candidatos que fi guravam na lista de 

defi cientes (o impetrante inclusive) foram eliminados da lista especial, por não 

se enquadrarem no previsto no Decreto n. 3.298/1999 e na Lei n. 5.296/2004, 

passando ambos a figurar apenas na lista de classificação geral (e-STJ fl. 

174/175).

Contra referido ato, o impetrante apresentou o presente mandamus, 

sustentando que tem direito líquido e certo de permanecer no certame na vaga 

destinada aos defi cientes.

Nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, a lei reservará 

percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com defi ciência e 

defi nirá os critérios de sua admissão. A referida previsão, como forma de política 

social de integração social, tem a fi nalidade de minimizar os preconceitos, 

difi culdades e desvantagens enfrentados por aqueles que integram esse grupo 

vulnerável.

Para concretização dessa ação de conteúdo afi rmativo, foi editada a Lei 

n. 7.853/1999, que estabeleceu normas gerais para assegurar o pleno exercício 

dos direitos individuais e sociais das pessoas com defi ciências, e sua efetiva 

integração social, com a determinação de “adoção de legislação específi ca que 

discipline a reserva de mercado de trabalho (...) nas entidades da Administração 

Pública e do setor privado”.

Foi editado o Decreto n. 3.298/1999, que regulamentou a referida Lei, do 

qual se destacam os seguintes dispositivos:

Art. 3º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fi siológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho 

de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II - defi ciência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

período de tempo sufi ciente para não permitir recuperação ou ter probabilidade 

de que se altere, apesar de novos tratamentos; e
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III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 

integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 

recursos especiais para que a pessoa portadora de defi ciência possa receber ou 

transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho 

de função ou atividade a ser exercida.

Art. 4º É considerada pessoa portadora de defi ciência a que se enquadra nas 

seguintes categorias:

I - defi ciê ncia física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-

se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação 

ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

difi culdades para o desempenho de funções;

(...) 

Art.  37. Fica assegurado à pessoa portadora de defi ciência o direito de se 

inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais 

candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 

defi ciência de que é portador.

§ 1º O candidato portador de defi ciência, em razão da necessária igualdade de 

condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual 

de cinco por cento em face da classifi cação obtida.

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte 

em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 

subseqüente.

Art. 43. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de 

equipe multiprofi ssional composta de três profi ssionais capacitados e atuantes 

nas áreas das defi ciências em questão, sendo um deles médico, e três profi ssionais 

integrantes da carreira almejada pelo candidato.

(...) 

§ 2º A equipe multiprofi ssional avaliará a compatibilidade entre as atribuições 

do cargo e a defi ciência do candidato durante o estágio probatório.

In casu, o parecer da Junta Médica do certame considerou que o impetrante 

não se enquadrava como defi ciente físico, nos seguintes termos (e-STJ fl . 63):

Identificação: Cezar Junior Cabral, sexo masculino, cor parda, nascido em 

10.07.1978, natural de Alterosa/MG. CPF:007.544.036-96, RG/SP: 308908259, 

residente SHCGN 716, bloco J, apto: 305, Asa Norte, Brasília/DF. Estado Cilinico 

Atual: Relata ser portador de sequela de fratura no tornozelo direito em maio/1989. 
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Atualmente refere dor no terço inferior da perna direita. Difi culdade para subir 

escadas, correr. Faz uso regular de medicamentos analgésicos. Apresenta RX 

do tornozelo direito realizado em 20.10.2012. Exame Clinico Geral. Ao exame 

do membro inferior direito não foi observado encurtamento signifi cativo e não 

apresenta anquilose da articulação do tornozelo direito. Deambula sem utilização 

de qualquer tipo de órtese. Conclusão: O candidato apresenta uma sequela pós-

traumática no tornozelo direito que não produz difi culdades para o desempenho 

de suas funções. Portando não se enquadra como defi ciente físico de acordo com 

Art. 40 do Decreto n. 3.298/1999 e suas alterações.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá denegou a ordem 

registrando (e-STJ fl . 350):

Na hipótese, não se vislumbra incorreção no laudo pericial produzido pela 

equipe multiprofissional designada pela comissão do concurso, eis que a 

enfermidade relatada pelo impetrante não encontra enquadramento legal no rol 

restritivo disposto pelo referido Decreto, uma vez que não oferece qualquer tipo 

de limitação às atividades cotidianas capaz de ensejar a discriminação positiva 

pleiteada, notadamente para o exercício das atribuições desempenhadas por 

notário ou registrador público.

Não há, assim, direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, 

que permanecerá na lista de classifi cação geral dos candidatos aprovados.

À luz de tais argumentos, na trilha da decisão liminar, denego, em defi nitivo, a 

segurança impetrada.

Não obstante os argumentos expendidos pela Junta Médica e pelo Tribunal 

de origem, da análise dos autos, verifi ca-se que existem provas sufi cientes para a 

adoção de conclusão diversa.

Com efeito, o impetrante juntou aos autos os seguintes documentos:

a) Relatório de Diagnóstico de Atendimento no Hospital Santa Helena 

S.A., localizado em Brasília/DF, assinado por médico ortopedista, em que se 

atesta que o impetrante (e-STJ fl . 50):

Sofreu fratura fisiaria do tornozelo dir com a idade de 10 anos, evoluiu com 

deformidade. Em 2005 realizou correção parcial da deformidade.

Atualmente apresenta artralgia e limitação funcional para a marcha a esforço 

físico prolongado.

O RX mostra sinais de artrite discreta.

Esta limitação funcional é permanente CID T93.2 M21.6
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b) Atestado assinado por médico ortopedista da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal, nos seguintes termos (e-STJ fl . 70):

Atesto para os devidos fi ns, que Cezar Junior Cabral é portador de, defi ciencia 

fi sica devido a sequela de fratura de perna direita com deformidade, encurtamento, 

limitaçao dos movimentos do tornozelo e pe direitos.

c) Relatório Médico, também assinado por médico ortopedista, em 

atendimento realizado no Hospital Santa Luzia, em Brasília/DF, com o seguinte 

registro (e-STJ fl . 71):

Paciente, Cezar Junior Cabral, apresenta-se com sequela de fratura de tornozelo e 

perna direita, com deformidade e bloqueio articular e portador de defi ciência física 

T932

d) documento referente ao Concurso Público de Ingresso, de Provas e 

Títulos, para a Delegação dos Serviços de Tabelionato e de Registro do Estado 

de Minas Gerais (Edital n. 02/2007), no qual consta a sua habilitação, após 

regular perícia, para concorrer às vagas reservadas aos portadores de defi ciência 

(fl . 71);

e) Laudo elaborado por Junta Médica relacionada ao Concurso Público 

Para Provimento de Vagas na Titularidade de Serviços Notariais e de Registro 

do Estado de Tocantins, em que consta ser portador de necessidades especiais 

(e-STJ fl s. 89/94);

f ) Documentos referentes ao Concurso Público de Ingresso, de Provas e 

Títulos, para a Delegação dos Serviços de Tabelionato e de Registro do Estado 

de Minas Gerais (Edital n. 01/2011), nos quais consta a sua habilitação, após 

regular perícia, para concorrer às vagas reservadas aos portadores de defi ciência 

(e-STJ fl s. 89/94);

g) Atestado Médico, da subsecretaria de Assistência Médica do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região, que declara que o impetrante encontrava-se 

apto para o cargo de analista judiciário, com a ressalva de que é defi ciente físico, 

com limitação na marcha e movimentos do pé e tornozelo (e-STJ fl s. 89/94);

h) Relatório Médico, elaborado no Centro Especializado em Ortopedia e 

Traumatologia, localizado em Ribeirão Preto/SP, nos seguintes termos (e-STJ 

fl . 114):
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O paciente Cezar Junior Cabral está iniciou tratamento neste serviço no dia 

12 de janeiro de 2004, quando foi submetido a instalação de aparelho fi xador 

externo circular em perna direita, para correção progressiva de deformidade do 

tornozelo e de encurtamento da perna resultantes de fratura fi sária ocorrida na 

infância. Conseguiu a correção parcial da deformidade, porém permanece com 

sequelas inerentes à própria deformidade pré existente, que se caracterizam por 

limitação na marcha e nos movimento do pé e tornozelo.

i) Relatório Médico, elaborado na Ortoclínica – Ortopedia Geral e 

Especializada, localizada em Minas Gerais, em que se registra que o impetrante, 

em tratamento em 2004, apresentava sequela de fratura do tornozelo direito, 

com deformidade progressiva, encurtamento no “MID DE 5 CM”, tendo sido 

tratado durante um ano para correção de deformidades. Conseguiu correção 

parcial, porém permanecem sequelas inerentes à lesão, com deformidade residual 

existente, que se caracterizam pela limitação dos movimentos do tornozelo e pé 

direito, CID T. 93.2 + M 21.6 (e-STJ fl . 117).

Não há como, diante das provas acima indicadas, não reconhecer que o 

impetrante, ora recorrente, é defi ciente físico, nos moldes previstos no art. 4º, I, 

do Decreto n. 3.298/1999, já que possui membro com deformidade adquirida, 

que acarreta o comprometimento da sua função física.

Ademais, ainda que, de fato, as conclusões de equipes mutiprofi ssionais 

de concursos diversos não vinculem a Administração, não se mostra razoável 

que o recorrente seja considerado defi ciente físico em vários concursos no 

País (ocupando, inclusive, cargo no TRT da 3ª Região, para o qual concorreu 

na condição de defi ciente físico) e não seja assim considerado em um único 

certame.

Nesse contexto, assiste razão ao recorrente ao afi rmar que não pode o 

particular administrado ter seus direitos modificados ao alvedrio das 

interpretações da Administração, que são variáveis no tempo.

Registre-se, por oportuno, que não há nenhuma necessidade de dilação 

probatória para o enquadramento do impetrante no grupo vulnerável, devendo 

ser garantido o seu direito de permanecer na lista especial.

Nesse sentido, em hipóteses similares à presente, já se manifestou esta 

Corte Superior:

Administrativo. Concurso público. Pessoa com defi ciência. Prova da condição. 

Exclusão da lista de habilitados. Ilegalidade.
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Sufi cientemente provada pela impetrante, por meio dos documentos idôneos 

que juntou à impetração, sua condição de pessoa com defi ciência física, impõe-

se reconhecer-lhe tal status, por força de inafastável incidência do que dispõe 

o art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, ainda que o acórdão recorrido, com 

esteio em um só laudo pericial divergente, tenha decidido de modo diverso. 

Precedentes.

Recurso ordinário provido. (RMS 31.861/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 25.04.2013)

Administrativo. Servidor público. Concurso público. Posse de deficiente 

auditivo unilateral. Possibilidade.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, embora reconheça a surdez 

unilateral, julgou improcedente o mandamus, considerando que a impetrante 

não se enquadra no conceito de defi ciente físico preconizado pelo art. 4º do 

Decreto n. 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto n. 5.296/2004 (vigente ao 

tempo do edital).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no sentido de que, 

no concurso público, é assegurada a reserva de vagas destinadas aos portadores 

de necessidades especiais acometidos de perda auditiva, seja ela unilateral ou 

bilateral.

3. Reexaminando os documentos anexos à exordial, depreende-se que, 

segundo o laudo médico emitido, a candidata tem malformação congênita 

(defi ciência física) na orelha e perda auditiva no ouvido direito, o que caracteriza a 

certeza e a liquidez do direito ora vindicado, na espécie.

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 34.436/PE, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2012).

Agravos regimentais em recurso em mandado de segurança. Administrativo e 

Constitucional. Concurso público para o cargo de auditor do TCE/GO. Candidato 

aprovado e nomeado. Vaga destinada a portadores de necessidades especiais. 

Defi ciência auditiva. Avaliação admissional. Inaptidão constatada com base nos 

arts. 3º, § 1º, e 4º, II, da Estadual n. 14.715/2004 declarados inconstitucionais pelo 

STF em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Lei Federal n. 7.853/1989, 

regulamentada pelos Decretos n. 3.298/199 e 5.296/2004. Liquidez e certeza do 

direito comprovados de plano. Segurança concedida. Ato administrativo sujeito 

ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Precedentes. Agravos regimentais 

desprovidos.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de 

deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda 

de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e 

nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores 

de necessidades especiais, e se viu desqualifi cado para tomar posse, mediante 
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avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos 

foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de 

constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n. 3.298/1999 

e 5.296/2004, considera ser portador de defi ciência auditiva quem estiver em 

situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 

mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 

3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos. 3. Não viola o princípio 

da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário 

sobre os atos administrativos. Precedentes.

4. Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio 

da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado 

pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, 

muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação 

judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela 

autoridade administrativa.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos. (AgRg no RMS 31.552/GO, 

Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25.11.2016)

Recurso ordi nário em mandado de segurança. Decadência. Não confi guração. 

Defi ciente visual. Visão monocular. Exclusão do benefício da reserva de vaga. 

Ilegalidade.

I - O prazo para a impetração do mandamus começa a ser contado da ciência 

pelo interessado do ato que efetivamente lhe feriu o direito líquido e certo.

II - A visão monocular constitui motivo sufi ciente para reconhecer ao recorrente 

o direito às vagas destinadas aos portadores de defi ciência física. Precedentes 

deste e. Tribunal, bem como do Pretório Excelso.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 26.105/PE, Rel. Ministro Felix 

Fischer, Quinta Turma, DJe 30.06.2008).

Cumpre também salientar que o Tribunal de origem laborou em equívoco 

ao estabelecer condição não prevista na legislação, qual seja, de que a defi ciência 

difi culte o exercício das atribuições do cargo específi co (notário ou registrador 

público).

A exigência prevista no Decreto n. 3.298/1999 – de compatibilidade 

entre a defi ciência e as funções do cargo concorrido – serve como requisito 

de investidura no cargo (adequação funcional), e não como requisito para a 

caracterização da defi ciência.

Assim, uma vez comprovada a defi ciência, somente poderá o candidato 

permanecer no cargo se aquela não for incompatível com as atribuições 
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correspondentes. Nesse sentido, destaque-se, novamente, o conteúdo do art. 37 

do Decreto em comento:

Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de defi ciência o direito de se 

inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais 

candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 

defi ciência de que é portador.

Note-se, ainda, que, nos moldes do art. 43 do Decreto em comento, a 

referida compatibilidade somente será avaliada pela equipe multiprofi ssional 

durante o estágio probatório.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se 

manifestar, em julgamento assim sintetizado:

Concurso público. Pessoa portadora de defi ciência. Reserva percentual de 

cargos e empregos públicos (CF, art. 37, VIII). Ocorrência, na espécie, dos requisitos 

necessários ao reconhecimento do direito vindicado pela pessoa portadora 

de defi ciência. Atendimento, no caso, da exigência de compatibilidade entre o 

estado de defi ciência e o conteúdo ocupacional ou funcional do cargo público 

disputado, independentemente de a deficiência produzir dificuldade para o 

exercício da atividade funcional. Inadmissibilidade da exigência adicional de a 

situação de defi ciência também produzir “difi culdades para o desempenho das 

funções do cargo”. Parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Recurso 

de agravo improvido. Proteção jurídico-constitucional e internacional às pessoas 

vulneráveis. Legitimidade dos mecanismos compensatórios que, inspirados pelo 

princípio fundamental da dignidade pessoal (CF, art. 1º, III), recompõem, pelo 

respeito à alteridade, à diversidade humana e à igualdade de oportunidades, o 

próprio sentido de isonomia inerente às instituições republicanas.

- O tratamento diferenciado em favor de pessoas portadoras de defi ciência, 

tratando-se, especificamente, de acesso ao serviço público, tem suporte 

legitimador no próprio texto constitucional (CF, art. 37, VIII), cuja razão de ser, 

nesse tema, objetiva compensar, mediante ações de conteúdo afi rmativo, os 

desníveis e as difi culdades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo 

vulnerável. Doutrina.

- A vigente Constituição da República, ao proclamar e assegurar a reserva 

de vagas em concursos públicos para os portadores de defi ciência, consagrou 

cláusula de proteção viabilizadora de ações afi rmativas em favor de tais pessoas, 

o que veio a ser concretizado com a edição de atos legislativos, como as Leis 

n. 7.853/1989 e n. 8.112/1990 (art. 5º, § 2º), e com a celebração da Convenção 

Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência 

(2007), já formalmente incorporada, com força, hierarquia e efi cácia constitucionais 

(CF, art. 5º, § 3º), ao plano do ordenamento positivo interno do Estado brasileiro.
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- Essa Convenção das Nações Unidas, que atribui maior densidade normativa 

à cláusula fundada no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, 

legitima a instituição e a implementação, pelo Poder Público, de mecanismos 

compensatórios destinados a corrigir as profundas desvantagens sociais que 

afetam as pessoas vulneráveis, em ordem a propiciar-lhes maior grau de inclusão 

e a viabilizar a sua efetiva participação, em condições equânimes e mais justas, na 

vida econômica, social e cultural do País.

Hermenêutica e direitos humanos: o princípio da norma mais favorável como 

critério que deve reger a interpretação do Poder Judiciário.

- O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, 

nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável (que tanto pode 

ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que 

se acha positivada no próprio direito interno do Estado), extraindo, em função 

desse postulado básico, a máxima efi cácia das declarações internacionais e das 

proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos 

indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas 

institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Precedentes: HC 93.280/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g. (RMS 32.732 AgR/DF, 

32.732/DF, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1.08.2014). (Grifos 

acrescidos).

Com essas considerações, causa espécie os argumentos do Estado do 

Amapá trazidos nas contrarrazões, in verbis (e-STJ fl s. 380/381):

Insignes Ministros, segundo o exame da perícia médica, o Recorrido possui 

deformidade no tornozelo direito devido a fratura, artralgia e limitação dos 

movimentos do tornozelo e do pé direito, além de encurtamento na perna - CID 

T93.2 M 21.6. Tal defi ciência não foi considerada pela perícia médica como capaz 

de enquadrar o Recorrente com defi ciência física que gere incapacidade para o 

desempenho de ativ’idade ou que Produza difi culdades para o desempenho de 

funicões.

Ora, também não é para menos, não precisa ser um perito para concluir isso. 

Como é que essa defi ciência pode difi cultar o desempenho da atividade em Cartório 

de Notas e de Registro do Estado do Amapá?

Não é concurso para pedreiro, gari, faxineiro, policial federal [hoje chancelado 

pelo STF possibilidade de concorrência de candidatos com defi ciência física (Rcl 

14.145)]. Trata-se de concurso para exercício de função em gabinete. Segundo o 

Decreto, repete-se, necessário se faz que a defi ciência cause difi culdades no exercício 

da função, ou seja, deve-se provar a correlação entre os dois, nexo de causa esse não 

visualizado pela perícia médica ofi cial. (Grifos acrescidos).

Por fi m, assinale-se que, não obstante a previsão editalícia de reserva 

de apenas uma vaga aos portadores de defi ciência, somente dois candidatos 
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fi guravam na lista especial da classifi cação fi nal provisória (e-STJ fl s. 169/170), 

na qual o ora recorrente constava na 2ª colocação.

Ambos não foram considerados defi cientes, motivo pelo qual passaram a 

fi gurar apenas na lista de classifi cação geral (e-STJ fl . 174/175), sendo certo que 

não há notícia nos autos de que o candidato anteriormente classifi cado na 1ª 

colocação tenha retornado à lista especial, o que sinaliza a classifi cação do ora 

recorrente em primeiro lugar, ou seja, dentro do número de vagas previsto no 

edital.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão 

recorrido, conceder a ordem e determinar a reinclusão do candidato Cezar Junior 

Cabral na lista de aprovados e classifi cados reservada às pessoas com defi ciência, 

no Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de 

Notas e de Registro do Estado do Amapá.

Sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula 105 do STJ). 

Custas ex lege.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.269.277-GO (2011/0183166-1)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Recorrente: Giuliano Pereira de Andrade

Advogado: Marcos Aurélio Silveira Lima - GO018400

Recorrido: Waldir Augusto

Advogado: Danilo Marques Borges e outro(s) - GO027755

Recorrido: Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde 

   CEFET-GO

Procurador: Edna Maria Guimarães de Miranda e outro(s) - DF007458

EMENTA

Administrativo. Concurso público. Vigilante. Experiência 

profi ssional na função. Necessidade de curso de formação exigido 
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por lei. Ausência de comprovação pelo primeiro colocado. 

Descumprimento do edital. Cancelamento de posse.

1. Caso em que o recorrente, na condição de segundo colocado 

no certame para o cargo de vigilante no Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Verde - CEFET/GO, impetrou mandado de 

segurança visando a anulação do ato administrativo de nomeação do 

primeiro colocado, ante a ausência de comprovação da experiência 

profi ssional exigida no edital (doze meses na atividade fi m do certame 

- vigilância), e a consequente nomeação do impetrante em seu lugar.

2. Nos termos dos artigos 10, 15 da Lei n. 7.102/1983, vigilante 

é o empregado contratado para a execução das atividades de vigilância 

patrimonial das instituições fi nanceiras e de outros estabelecimentos, 

públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas e o 

transporte de valores.

3. Para o exercício da profi ssão, são necessários, consoante o 

disposto nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, vários requisitos, 

dentre eles ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, 

realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado, com 

registro no Departamento de Polícia Federal.

4. Assim, considerando que a função de vigilante somente 

pode ser exercida por pessoa devidamente qualifi cada, com formação 

acadêmica, é de se concluir que a função que o primeiro colocado 

no concurso exerceu, previamente ao curso de formação exigido 

por lei, foi de vigia, não de vigilante, de modo que não se justifi ca 

sua manutenção em um cargo público para o qual não demonstrou 

preencher os requisitos exigidos.

5. A esse respeito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, 

ressaltando a diferença existente entre as categorias de vigia e vigilante, 

nos termos do seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.592.577/RS, 

Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.08.2016; REsp 

1.456.633/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

DJe 13.04.2016; REsp 1.221.960/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta 

Turma, DJe 09.03.2011; AgRg no REsp 1.172.692/SP, Rel. Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.03.2010).

6. Recurso provido, para que, anulada a nomeação de Waldir 

Augusto, seja, consequentemente, promovida a nomeação do 
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recorrente em seu lugar, desde que atenda integralmente as demais 

normas do concurso.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, para que, anulada a 

nomeação de Waldir Augusto, seja, consequentemente, promovida a nomeação 

do recorrente em seu lugar, desde que atenda integralmente as demais normas 

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

Sérgio Kukina, Regina Helena Costa (Presidente), Gurgel de Faria e Napoleão 

Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de outubro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 18.10.2017

RELATÓRIO

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

por Giuliano Pereira de Andrade, com fundamento no artigo 105, III, “a” e/ou 

“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região, 

assim ementado (fl . 637):

Administrativo. Concurso público. Vigilante. CEFET/GO. Curso de formação 

exigido por lei. Experiência profi ssional anterior ao curso. Atividade exercida 

no mercado informal. Comprovação por meio de declaração do sindicato da 

categoria. Previsão no edital do concurso. Princípio da primazia da realidade no 

direito laboral. Provimento dos apelos e da remessa ofi cial.

1. Caso em que a sentença anulou a nomeação do Apelante para o cargo de 

vigilante do CEFET/GO, ordenando a nomeação do segundo lugar do concurso, 

sob o fundamento de a experiência profi ssional como “vigilante” ser de período 

anterior à conclusão do curso de formação exigido pela Lei n. 7.102/1983 e de não 

serem idôneos os documentos apresentados para comprovai essa experiência.

2. Está documentalmente comprovado que o Apelante prestou serviços 

na função de “vigilante e segurança patrimonial” na empresa Hotel Pousada 

Baobá, no período de 1º.9.2003 a 30.11.2004, conforme documentos de fls. 
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38 e 39 (declarações do sindicato da categoria e do estabelecimento em que 

desenvolvida a atividade), não se verificando qualquer indício de falsidade, 

material ou ideológica, nos mesmos.

3. Ainda que a atividade de vigilante exercida em data anterior à realização de 

curso de formação constitua desrespeito ao art. 15, IV, da Lei n. 7.102/1983 (com 

redação da Lei n. 8.863/1994, deve ser reconhecida sua validade como tempo 

de experiência profi ssional, pois o contrato de trabalho, segundo o principio da 

“primazia da realidade” no direito laboral, e “contrato de realidade”.

4. Além disso, previsto no edital do concurso que a comprovação da 

experiência profi ssional poderia ser feita por meio de anotação na Carteira de 

Trabalho ou declaração do sindicato da categoria (item 11.1.1), alternativa esta 

que perderia o sentido se a exigência fosse de comprovação não apenas da 

experiência profi ssional, mas também da regularidade do vínculo de emprego.

5. Atendidos os requisitos do edital do concurso para a posse, a saber, 

comprovante de conclusão de curso de formação profissional e experiência 

de doze meses na profissão de vigilante, conforme declaração do sindicato 

da categoria, ainda que esta seja anterior à conclusão do curso, correto o ato 

administrativo que nomeou o Apelante, aprovado em primeiro lugar no certame.

6. Apelações e remessa ofi cial a que se dá provimento.

Os embargos de declaração foram rejeitados, consoante ementa de fl s. 697.

O recorrente alega violação dos artigos 458, II, e 535, II, do CPC/1973, 

ao argumento de que a Corte de origem “não se manifestou de forma explícita e 

especifi ca sobre a interpretação do artigo 10, caput, incisos 1 e 11, do artigo 15, caput, 

do artigo 16, inciso IV e do artigo 17, caput, todos da Lei n. 7.102/1983” (fl s. 707).

Quanto à questão de fundo, sustenta, além de dissídio jurisprudencial, 

ofensa aos artigos 10, caput, I e II, 15, 16, IV e 17, caput, da Lei n. 7.102/1983, 

tendo em vista que as atribuições do vigia não se confundem com as do 

vigilante, havendo diferenças quanto ao conteúdo e a extensão. Defende, assim, 

a necessidade de se reconhecer a inexistência de experiência profi ssional como 

vigilante do litisconsórcio Waldir Augusto, primeiro colocado no certame, 

posto que exerceu tal função sem a prévia submissão e aprovação em curso de 

formação específi co, caracterizando-se, portanto, atividade de vigia, diversa da 

exigida no edital do concurso.

Ao fi nal, requer o provimento do recurso, para que o recorrente, segundo 

colocado no certame, seja reconduzido ao cargo.

O litisconsórcio Waldir Augusto apresentou contrarrazões às fl s. 791 e o 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde às fl s. 797/825.
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Juízo positivo de admissibilidade às fl s. 847

O MPF opinou pelo provimento do recurso, nos termos da seguinte 

ementa (fl s. 858):

1. Processual Civil e Administrativo. Recurso Especial. Mandado de Segurança. 

Concurso Público. Função de Vigilante. Categoria regulamentada pela Lei n. 

7.102/1983.

2. Candidato que na época da posse, não possuía o período de experiência 

profi ssional de 12 (doze) meses exigida pelo edital do concurso e previsto na lei 

de regência (Lei n. 7.102/1983). Manutenção no Cargo Público. Impossibilidade. 

Divergência comparada.

3. Parecer do MPF pelo conhecimento e provimento do recurso especial pra 

reformar o acórdão recorrido, a fi m de que o recorrente seja reconduzido ao 

cargo, nos termos da liminar concedida pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária 

de Rio Verde, Estado de Goiás.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Inicialmente, registra-se que 

“[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 

n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9.3.2016)”.

Emerge dos autos que Giuliano Pereira de Andrade, na condição de 

segundo colocado no certame para o cargo de vigilante no Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Rio Verde - CEFET/GO, impetrou mandado de 

segurança visando a anulação do ato administrativo de nomeação do primeiro 

colocado, Waldir Augusto, ante a ausência de comprovação da experiência 

profissional exigida no edital (doze meses na atividade fim do certame - 

vigilância), e a consequente nomeação do impetrante em seu lugar.

Em suas razões, o impetrante defendeu, em suma, que as atividades 

exercidas pelo candidato concorrente no período de 1º.09.2013 a 30.11.2014 

não podem ser consideradas de vigilante, pois ainda não possuía o curso de 

formação exigido para o exercício de tal atividade.
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O Tribunal de origem, reformando a sentença, que havia concedido a 

segurança, deu provimento a Apelação do primeiro colocado e a Remessa 

Ofi cial, por entender que a experiência profi ssional de vigilante exercida em data 

anterior à conclusão do correspondente curso de formação, embora constitua 

desrespeito ao art. 16, IV, da Lei n. 7.102/1983, é válida para comprovação de 

tempo de serviço em concurso público, por força do principio da “primazia da 

realidade’ que orienta o Direito do Trabalho, ordenando, em conseqüência, a 

imediata recondução do litisconsorte Waldir Augusto ao cargo em questão.

Nos termos dos artigos 10 e 15 da Lei n. 7.102/1983, que dispõe sobre 

segurança para estabelecimentos fi nanceiros, bem como sobre a constituição e 

funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância 

e de transporte de valores, vigilante é o empregado contratado para a execução 

das atividades de vigilância patrimonial das instituições fi nanceiras e de outros 

estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas 

e o transporte de valores.

Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas 

em prestação de serviços com a fi nalidade de:

I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros 

estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas;

II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo 

de carga.

§ 1º Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados 

por uma mesma empresa.

§ 2º As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, 

vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, 

além das hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, poderão se prestar 

ao exercício das atividades de segurança privada a pessoas; a estabelecimentos 

comerciais, industriais, de prestação de serviços e residências; a entidades sem fi ns 

lucrativos; e órgãos e empresas públicas.

§ 3º Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas 

disposições da legislação civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as 

empresas defi nidas no parágrafo anterior.

§ 4º As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva 

e do transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio, para 

execução dessas atividades, fi cam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta 

lei e demais legislações pertinentes.

Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado contratado para a 

execução das atividades defi nidas nos incisos I e II do caput e §§ 2º, 3º e 4º do art. 10.
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De todo modo, para o exercício da profi ssão, são necessários, consoante 

o disposto nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, vários requisitos, 

dentre eles ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado em 

estabelecimento com funcionamento autorizado, com registro no Departamento 

de Polícia Federal.

Art. 16 - Para o exercício da profi ssão, o vigilante preencherá os seguintes 

requisitos:

I - ser brasileiro;

II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;

III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau;

IV - ter sido aprovado em curso de formação de vigilante;

IV - ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em 

estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei.

V - ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico;

VI - não ter antecedentes criminais registrados; e

VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

Parágrafo único - O requisito previsto no inciso III deste artigo não se aplica aos 

vigilantes admitidos até a publicação da presente Lei.

Art. 17 - O exercício da profi ssão de vigilante requer prévio registro na Delegacia 

Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, que se fará após a apresentação dos 

documentos comprobatórios das situações enumeradas no artigo anterior.

Parágrafo único - Ao vigilante será fornecida Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, em que será especifi cada a atividade do seu portador.

Desse modo, sob a ótica legal, para que fi que caracterizada a condição de 

vigilante, imprescindível a qualifi cação e treinamento específi cos, decorrentes 

principalmente da formação em curso de vigilância que o habilite a combater a 

ação de criminosos que intentem contra a integridade física e patrimonial das 

pessoas ou coisas colocadas sob sua proteção.

A esse respeito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ressaltando 

a diferença existente entre as categorias de vigia e vigilante, senão vejamos:

Administrativo. Contratação de serviço de vigilância não armada. Ausência 

de omissão no acórdão. Empresa de vigilância. Atividade de portaria ou vigia. 

Inaplicabilidade do art. 10, § 4º, da Lei n. 7.102/1983. Entendimento pacifi cado 

pela Primeira Seção. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência 

desta Corte. Súmula 568/STJ.
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1. No caso dos autos, defende a União que possui competência a Polícia Federal 

para fi scalização da empresa agravada, porquanto caracterizada a atividade de 

segurança privada nos moldes legislação pertinente.

2. É pacífi ca a jurisprudência no âmbito da Primeira Seção desta Corte Superior 

no sentido de que o disposto no art. 10, § 4º, da Lei n. 7.102/1983 aplica-se 

somente às empresas que, com objeto social diverso, prestam serviços de 

segurança e vigilância “ostensiva” a instituições fi nanceiras e de transporte de 

valores, não se sujeitando ao referido regramento as empresas que se dedicam 

a atividades de vigilância residencial ou comercial, sem a utilização de arma de 

fogo. Incidência da Súmula 568/STJ.

Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.592.577/RS, Rel. Min. Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 17.08.2016)

Recurso especial. Penal. Art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. Vigia. Porte 

ilegal de arma de fogo de uso permitido em via pública. Determinação pelo 

empregador. Inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível. 

Excludente de culpabilidade não caracterizada. Relação de subordinação restrita 

ao local e horário de trabalho.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífi ca em classifi car o crime do 

art. 14 da Lei n. 10.826/2003 como de mera conduta e de perigo abstrato. Para 

realizá-lo, então, basta incorrer dolosamente na ação proibida, ou melhor, praticar 

os verbos que constituem o núcleo do tipo somados ao respectivo elemento 

normativo. Precedentes.

2. O recorrido foi preso em fl agrante enquanto portava ilegalmente arma de 

fogo de uso permitido, municiada, em via pública, no percurso entre o trabalho 

de “vigia” e sua residência, após o término do expediente laboral.

3. No caso, não parece aceitável admitir que o recorrido estivesse sob 

infl uência de coação moral irresistível, até porque, quando praticou a conduta 

proibida, estava fora do horário e de seu ambiente de trabalho, livre, portanto, da 

relação de subordinação que o obrigava a portar arma de fogo de modo ilegal, 

conforme conclusão do Tribunal a quo. Sob esse prisma, não há porque supor a 

indução do comportamento delitivo por força externa determinante, infl igida 

pelo empregador do recorrido. A verdade é que não há espaço para aplicação da 

regra disposta no art. 22 do CP.

4. A relação de subordinação, como elemento do contrato de trabalho, não 

justifi ca comportamento contrário ao Direito fora dos limites do contexto laboral.

5. A inexigibilidade de conduta diversa somente funciona como causa de 

exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar 

como única alternativa possível diante de determinada situação.

6. Ademais, não é possível confundir “a atividade exercida pelo réu (vigia) com 

a de um vigilante (profissional contratado por estabelecimentos financeiros ou 
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por empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e transporte de 

valores), cuja categoria é regulamentada pela Lei n. 7.102/1983, ao qual é assegurado 

o direito de portar armas de fogo, quando em efetivo exercício da profi ssão” (REsp 

1.221.960/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22.02.2011, DJe 

09.03.2011).

7. Recurso especial provido para restabelecer a sentença penal condenatória 

(REsp 1.456.633/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 

13.04.2016).

Recurso especial. Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. 

Abolitio criminis temporária. Incidência apenas para o crime de posse irregular. 

Porte ilegal. Delito não abrangido pela descriminalização temporária.

1. O paciente foi fl agrado no interior de uma construção portando um revólver 

municiado, com código de identifi cação raspada. Na ocasião, o acusado estava a 

serviço do proprietário da obra, na qual trabalhava como vigia.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei n. 

10.826/2003 contemplou, em seus artigos 30 e 32, hipóteses de abolitio criminis 

temporária relativamente ao delito de posse de arma de fogo, persistindo como 

fato típico o porte ilegal de arma de fogo.

3. Com efeito, as disposições trazidas na Lei n. 10.826/2003, alterada 

posteriormente por outras normas (Leis n. 10.884/2004, 11.118/2005, 11.191/2005, 

11.706/2008 e 11.922/2009), as quais prorrogaram o limite de regularização das 

armas, bem como de sua entrega até até 31.12.2009, não se aplicam ao crime de 

porte ilegal de arma, como na hipótese dos autos.

4. Importa não confundir, aqui, a atividade exercida pela réu (vigia) com a de um 

vigilante (profi ssional contratado por estabelecimentos fi nanceiros ou por empresa 

especializada em prestação de serviços de vigilância e transporte de valores), cuja 

categoria é regulamentada pela Lei n. 7.102/1983, ao qual é assegurado o direito de 

portar armas de fogo, quando em efeito exercício da profi ssão.

5. Recurso especial a que se dá provimento para, cassando o acórdão 

hostilizado, restabelecer a sentença condenatória (REsp 1.221.960/SP, Rel. Min. Og 

Fernandes, Sexta Turma, DJe 09.03.2011)

Administrativo. Empresa de vigilância. Atividade de portaria ou vigia. 

Entendimento pacifi cado pela Primeira Seção. Inaplicabilidade do art. 10, § 4º, da 

Lei n. 7.102/1983. Súmula 83/STJ.

É pacífi ca a jurisprudência no âmbito da Primeira Seção desta Corte Superior no 

sentido de que o disposto no art. 10, § 4º, da Lei n. 7.102/1983, aplica-se somente às 

empresas que, com objeto social diverso, prestam serviços de segurança e vigilância 

“ostensiva” a instituições fi nanceiras e de transporte de valores, não se sujeitando 

ao referido regramento as empresas que se dedicam a atividades de vigilância 

residencial ou comercial, sem a utilização de arma de fogo.
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Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.172.692/SP, Rel. Min. Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 30.03.2010).

Assim, considerando que a função de vigilante somente pode ser exercida 

por pessoa devidamente qualifi cada, com formação acadêmica, é de se concluir 

que a função que o primeiro colocado no concurso exerceu em 1º.9.2003 á 

30.4.2004, ou seja, antes da realização do Curso de Formação de Vigilantes, 

concluído em 25.1.2016, foi de vigia, não de vigilante, não obstante as 

declarações do empregador e do Sindicato de Vigilantes.

Desse modo, não se justifi ca a manutenção de candidato em um cargo 

público para o qual não demonstrou preencher os requisitos exigidos, mormente 

porque não há como ser considerado eventual exercício irregular da função de 

vigilante no período mencionado, para fi ns de comprovação da exigência do 

edital do certame.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para que, anulada a 

nomeação de Waldir Augusto, seja, consequentemente, promovida a nomeação 

do recorrente em seu lugar, desde que atenda integralmente as demais normas 

do concurso.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.519.506-SP (2015/0051314-5)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Recorrido: Carmen Silvia de Paula Camargo

Advogados: Igor Sant’Ana Tamasauskas e outro(s) - SP173163

Debora Cunha Rodrigues - SP316117

EMENTA

Administrativo. Recurso especial. Ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa. Presença de Magistrado no polo 
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passivo da ação. Foro especial por prerrogativa de função. Inexistência. 

Competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar a 

demanda.

1. Na linha da orientação fi rmada pelo Supremo Tribunal Federal, 

o Superior Tribunal de Justiça entende que a ação de improbidade 

administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, 

ainda que proposta contra magistrado (REsp 1.138.173/RN, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.06.2015; REsp 

1.489.024/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 11.12.2014; EDcl na AIA 45/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Corte Especial, DJe 28.05.2014; AgRg no AgRg na AIA 35/DF, Rel. 

Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 10.02.2014).

2. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, vencidos os Srs. Ministros 

Relator e Benedito Gonçalves, negar provimento ao recurso especial, nos termos 

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

Sr. Ministro Sérgio Kukina os Srs. Ministros Regina Helena Costa (Presidente) 

e Gurgel de Faria.

Dr. João Antônio Sucena Fonseca, pela parte recorrida: Carmen Silvia de 

Paula Camargo.

Brasília (DF), 12 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 27.10.2017

RELATÓRIO

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

Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com fulcro 

nas alíneas a e c do art. 105, III da CF/1988, a partir do qual objetiva a reforma 

de aresto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, proclamando a 
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incompetência do Órgão Especial da Corte para o processamento e julgamento 

da causa, determinou a remessa do feito ao Juiz de Primeiro Grau, em aresto 

assim ementado:

Agravo regimental. Decisão monocrática reconhecendo a incompetência 

deste C. Órgão Especial para julgamento do feito, determinando-se a remessa dos 

autos à primeira instância.

II - Improbidade Administrativa. Juíza de Direito. Prerrogativa de foro. 

Inexistência. E fi rme a jurisprudência no sentido de que o foro por prerrogativa 

de função não se estende ao processamento das ações de improbidade 

administrativa. Precedentes.

II - Regimental improvido (fl s. 5.221/5.230).

2. Os Embargos de Declaração opostos pelo Órgão Acusador foram 

rejeitados (fl s. 5.247/5.255).

3. Nas razões de seu Recurso Especial, a parte Recorrente sustenta, além de 

dissonância jurisprudencial, violação, pelo aresto recorrido, dos arts. 535, II do 

CPC/1973, bem como aos arts. 27, caput e § 6º da LC n. 35/1979 (LOMAN), 

aos seguintes argumentos: (a) apesar da oportuna oposição de Embargos 

de Declaração, o Tribunal de origem não afastou do julgado os apontados 

vícios, razão pela qual deve ser nulifi cado; (b) o acórdão recorrido ignorou as 

regras de competência insertas na LOMAN, na Constituição Paulista e na 

Constituição Federal, que apontam para o processamento e o julgamento de 

ações de improbidade movidas em desfavor de magistrado se dará no Tribunal 

de Justiça a que esteja vinculado. Pede a reforma do julgado, no afã de que se fi xe 

a competência do TJ/SP à demanda vertente.

4. A Presidência do Tribunal de origem deferiu o processamento do Apelo 

Raro às fl s. 5.352/5.353; o Ministério Público Federal, em parecer da lavra 

do ilustre Subprocurador-Geral da República Mário José Gisi, opinou pelo 

desprovimento da insurgência (fl s. 5.362/5.371).

5. Em síntese, é o relatório.

VOTO VENCIDO

Ementa: Direito sancionador. Recurso especial. Ação civil 

pública ajuizada pelo MP/SP com suporte em alegados atos de 

improbidade administrativa praticados por Juíza de Direito 

(interceptação telefônica ilegal, falsifi cação de documento, exercício 
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da jurisdição para satisfação de desejo de vingança), condutas que, 

segundo o libelo, estariam tipifi cadas no art. 11, caput (ofensa a 

princípios da Administração Pública) da Lei n. 8.429/1992. 

Competência jurisdicional. Acórdão do Órgão Especial do TJ/SP 

que proclamou a inexistência do foro por prerrogativa de função 

nas ações tendentes à aplicação das iras da Lei n. 8.429/1992, nelas 

incluídas as pretensões vertidas contra Magistrado que resultem em 

perda da função pública, determinando a remessa do feito ao Juiz de 

Primeiro Grau. Pretensão do MP/SP, neste REsp, de que seja reconhecida 

a competência do TJ/SP para o julgamento da aludida ACP. A perda de 

função pública de membro da Magistratura não poderá ser aplicada 

por nenhuma autoridade diferente do órgão competente do Tribunal 

de Justiça em que o Magistrado exercer a judicatura. Parecer do MPF 

pelo desprovimento do apelo raro. Recurso especial do autor da ação 

provido, para pronunciar a competência do Órgão Especial do Tribunal de 

origem para processar e julgar a ação de improbidade movida em desfavor 

de Magistrado, em razão da potencial sanção de perda da função pública 

(Magistrada Estadual Paulista).

1. Cinge-se a controvérsia em saber qual é o foro competente para 

o processamento e julgamento de ações de improbidade administrativa 

movida em desfavor de Magistrado e que possa redundar em perda do 

cargo.

2. A repressão de quaisquer ilícitos, inclusive os praticados 

por membros da Magistratura, somente se legitima, no Estado 

Democrático de Direito, quando se inicia e se desenvolve dentro 

das demarcações principiológicas que se aplicam à atividade estatal 

sancionadora. Fora desses marcos, o que se tem é mais o exercício 

do poder do Estado e menos o desempenho de mister balizado pela 

preocupação com a justiça.

3. A submissão de certas autoridades a determinados Juízos se dá 

como técnica de preservação da função pública. Bem por isso, deixar-

se uma autoridade ao alcance dessa iniciativa sancionatória perante 

o Tribunal de Justiça não é questão de privilégio, mas sim o meio 

necessário para assegurar a dignidade das funções que exercem.

4. Referido pensamento – que aparentemente poderá ser 

interpretado como tardia manifestação em favor do foro especial por 
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prerrogativa de função –, encontra raízes na garantia constitucional 

da Magistratura, inscrita no art. 95 da Carta Magna (vitaliciedade, 

que faz a perda do cargo depender de sentença judicial transitada em 

julgado) e no art. 27 da Lei Complementar n. 35/1979-LOMAN, que 

estabelece rito próprio e indescartável para a ação de perda do cargo de 

Magistrado, abrangendo a exigência de sua promoção específi ca por 

autoridade competente e julgamento perante o Tribunal de Justiça.

5. No caso dos autos, o TJ/SP, por seu Órgão Especial, 

declarou a sua própria incompetência para processar e julgar ACP por 

improbidade administrativa movida contra Magistrada vinculada à 

Corte Bandeirante e, por consequência, determinou a remessa do feito 

ao Juízo de Primeiro.

6. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso. Recurso 

Especial do Órgão Acusador conhecido e provido, para pronunciar a 

competência do Órgão Especial do Tribunal de origem para processar 

e julgar a ação de improbidade movida em desfavor de magistrado.

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

quanto à alegação de nulidade do aresto por suposta infringência do art. 535 

do CPC/1973, alega a parte Recorrente que o aresto deixou de expender 

pronunciamento acerca dos fundamentos legais suscitados pela parte insurgente, 

de modo a se evitar a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do excelso 

STF.

2. Porém, o ponto axial da controvérsia – competência jurisdicional para as 

ações de improbidade em que agentes políticos constem como demandados –, inclusive 

com a possibilidade de perda da função pública, foi integralmente solucionado 

pelo acórdão recorrido, conforme se dessume do seguinte trecho do aresto:

Como se vê, ainda que possa resultar na perda da função pública, a ação 

de improbidade administrativa não mantém a prerrogativa de foro das ações 

penais. A competência dos tribunais superiores é estabelecida taxativamente 

na Constituição Federal, sendo que a legislação infraconstitucional não pode a 

alargar as hipóteses naquela expressamente previstas.

A controvérsia sobre o tema reside no fato de o Superior Tribunal de Justiça 

ter entendido, no passado, que a ação de improbidade administrativa que 

pudesse levar à perda de função pública devia manter a prerrogativa de função, 

por simetria às ações por crimes comuns e de responsabilidade. Contudo, esse 

entendimento não prevaleceu (fl s. 5.227/5.228).
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3. Por força dessa constatação, muito embora se possa conferir largueza 

interpretativa a esse que é o primo pobre das modalidades recursais – os 

Embargos de Declaração, dessume-se que o acórdão recorrido não praticou 

violação alguma do art. 535, II do CPC/1973, uma vez que contém plenifi cada 

manifestação sobre o tema da competência, razão pela qual deve ser rejeitada a 

preliminar de nulidade do julgado.

4. Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em saber qual é o foro 

competente para o processamento e julgamento de ações de improbidade 

administrativa movida em desfavor de Magistrado e que possa redundar em 

perda do cargo.

5. Inicialmente, deixo para logo apregoado o meu entendimento pessoal de 

que a submissão de certas autoridades a determinados Juízos se dá como técnica 

de preservação da função pública. Como se sabe, as sanções na Lei de Improbidade 

são até mais severas que as das ações penais. Então, deixar-se uma autoridade ao 

alcance dessa iniciativa sancionatória, na minha visão, não é questão de privilégio, 

nem coisa antirrepublicana, é algo necessário para preservar a dignidade das funções 

que essas autoridades exercem, conforme me expressei nas AIA 44 e 45/AM, 

de Relatoria da eminente Ministra Laurita Vaz, disponibilizadas no DJe de 

19.3.2014.

6. Tratando-se de ação sancionadora de cuja sentença condenatória pode 

resultar a sanção de perda da função judicante, não vejo como se possa admitir 

que essa tremenda pena possa ser aplicada por autoridade diferente daquela 

competente para tanto. Ora, os membros da Magistratura não poderão perder 

os seus cargos a não ser por decisão do Órgão Colegiado competente. Soa-me 

deverasmente estranho que um Magistrado possa perder o seu relevantíssimo 

cargo por decisão monocrática de Juiz de Direito.

7. Esse meu pensamento, que aparentemente poderá ser interpretado 

como tardia manifestação em favor do foro especial por prerrogativa de função, 

encontra raízes na garantia constitucional da Magistratura, inscrita no art. 

95 da Carta Magna (vitaliciedade, que faz a perda do cargo depender de 

sentença judicial transitada em julgado) e no art. 27 da Lei Complementar n. 

35/1979-LOMAN, que estabelece rito próprio e, ao meu ver, indescartável, 

para a ação de perda do cargo de Magistrado, abrangendo a exigência de 

sua promoção específi ca por autoridade competente e julgamento perante o 

Tribunal de Justiça.

8. Além disso, lembrando que os membros da Magistratura respondem 

perante o Tribunal de Justiça, recordo que o art. 20 da Lei de Improbidade 
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Administrativa condiciona a perda da função a decisão judicial trânsita em 

julgado. Por causa disso, ao meu ver, deve-se conferir interpretação conforme 

aos dispositivos infraconstitucionais que submetem o Magistrado a juízo 

sancionador primário e singular, do qual pode resultar a mais drástica das penas 

administrativas.

9. Penso eu que a repressão de quaisquer ilícitos, inclusive os praticados 

por membros da Magistratura, somente se legitima, no Estado Democrático de 

Direito, quando se inicia e se desenvolve dentro das demarcações principiológicas 

que se aplicam à atividade estatal sancionadora. Fora desses marcos, o que se 

tem é mais o exercício do poder do Estado e menos o desempenho de mister 

balizado pela preocupação com a justiça.

10. No caso presente, cogite-se submeter Magistrados, no ápice de suas 

carreiras, a julgamento por juízo singular, que lhes poderá aplicar a perda da 

função, com evidente mágoa às garantias orgânicas da Magistratura, conforme 

acima sumariamente anotei.

11. Todavia, ciente estou de que este não foi o entendimento proclamado 

pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento 

de Questão de Ordem nas sobreditas AIA 44/AM e 45/AM, determinou, 

naquelas oportunidades, a remessa da Ação de Improbidade Administrativa 

às Instâncias Ordinárias, ao fi rmar a compreensão de que a prerrogativa de 

foro, estabelecida unicamente para ações criminais, prevista como regra de exceção 

na Constituição Federal, não admite interpretação extensiva para incluir outras de 

índole cível, tampouco para estendê-la para ex-ocupantes de cargos. Não foi por outra 

razão que a ADI 2.797 foi julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, que 

declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, 

com a redação dada pela Lei n. 10.628/2002. Confi ra-se a ementa do julgado 

referenciado:

Questão de ordem. Ação de improbidade administrativa. Réus 

Desembargadores de TRT. Competência das instâncias ordinárias. Prerrogativa 

de foro adstrita à persecução criminal. Reformulação do entendimento da Corte 

Especial do STJ. Devolução dos autos à origem.

1. A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade (AgRg na Rcl 

12.514/MT, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 16.09.2013, DJe 

26.09.2013).
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2. Questão de ordem resolvida com a determinação de devolução dos autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que se julgue as apelações pendentes 

(AIA 45/AM, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19.3.2014).

12. Confiram-se outros precedentes desta Corte Superior acerca da 

inexistência do chamado foro privilegiado no âmbito das ações de improbidade 

administrativa:

Processual Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. Embargos de 

declaração com fi nalidade exclusivamente infringente. Conversão do recurso 

em agravo regimental. Competência. Prefeito municipal. Inexistência de foro 

privilegiado. Aplicação da Súmula 284 do STF. Ausência de indicação expressa do 

dispositivo legal violado.

(...).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça alinhou-se à jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ação de improbidade 

administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda 

que proposta contra agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal 

e nos crimes de responsabilidade (AgRg na Rcl 12.514/MT, Relator Ministro Ari 

Pargendler, DJe de 26.09.2013).

(...).

(EDcl no REsp 1.369.755/AP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 15.2.2016).

Improbidade administrativa. Possibilidade de o Ministério Público Estadual 

atuar diretamente nos Tribunais Superiores. Precedentes (RE 593.727; EREsp 

1.327.573). Foro por prerrogativa de função. Conselheiro de Tribunal de Contas 

de Estado ou do Distrito Federal. Inexistência. Restrito às ações penais. Fatos 

mais graves. Independência das instâncias. Perda do cargo. Sanção político-

administrativa. Inexistência de competência originária implícita (ADI 2.797; Pet 

3.067; RE 377.114 AGR). Recurso não provido.

1. Tanto a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto a 

desta Corte Especial já estão fi rmes no sentido da possibilidade de os ministérios 

públicos estaduais atuarem nos tribunais superiores.

2. As regras constitucionais de competência dos tribunais superiores têm 

natureza excepcional. Portanto, a interpretação deve ser restritiva. O foro por 

prerrogativa de função se limita às ações penais. Não há previsão de foro por 

prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa. Pelo 

contrário, extrai-se do art. 37, § 4º da Constituição Federal que a perda da função 

pública é sanção político-administrativa, que independe de ação penal. Se é 

verdade que existe um voto em sentido contrário do Min. Teori Zavascki na Pet. 

n. 3.240 - com pedido de vista do Min. Roberto Barroso (Informativo n. 768/STF) 
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-, não é menos exato afi rmar que a jurisprudência do guardião da Constituição já 

está consolidada (ADI 2.797; Pet 3.067; RE 377.114 AgR).

(...).

5. Agravo regimental não provido (AgRg na Rcl 10.037/MT, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe 25.11.2015).

Processo Civil. Competência. Ação de improbidade administrativa.

A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas 

instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro 

privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade.

Agravo regimental desprovido (AgRg na Rcl 12.514/MT, Rel. Min. Ari Pargendler, 

DJe 26.9.2013).

Administrativo e Processual Civil. Embargos de declaração recebido como 

agravo regimental. Improbidade administrativa. Agente político. Aplicação da Lei 

n. 8.429/1992. Possibilidade. Precedentes.

(...) na sessão do dia 16.9.2013, no julgamento do AgRg na Rcl 12.514/MT, 

de relatoria do Ministro Ari Pargendler, a Corte Especial fi rmou orientação no 

sentido de que o foro por prerrogativa de função prerrogativa de função não se 

estende ao processamento das ações de improbidade administrativa. Embargos 

de declaração recebidos como agravo regimental e provido (EDcl no AgRg no 

REsp 1.216.168/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 4.10.2013).

Processual Civil. Administrativo. Medida cautelar liminar. Indisponibilidade 

de bens. Quebra de sigilo. Desembargador. Inexistência de prerrogativa de foro. 

Juízo de primeiro grau. Possibilidade.

Não se há falar em foro especial por prerrogativa de função nas ações civis 

públicas para apuração de atos de improbidade administrativa, bem como no 

inquérito civil instaurado para investigar a suposta prática dos referidos atos.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.088.258/GO, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 16.9.2009).

13. Com alavanca nos fundamentos expostos, ouso dissentir das razões 

lançadas pelo acórdão Bandeirante, que, por reconhecer a incompetência do 

Órgão Especial do Tribunal de origem para processar a lide sancionadora 

ajuizada contra Magistrado, determinou a remessa dos autos ao Primeiro Grau 

de Jurisdição. A meu sentir, o aresto merece reforma.

14. Mercê do exposto, conhece-se do Recurso Especial do autor da ação e a 

ele se dá provimento, em ordem a pronunciar a competência do Órgão Especial 

do Tribunal de origem para processar e julgar a ação de improbidade movida em 

desfavor de Magistrado. É como voto.
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VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Com as mais respeitosas vênias, ouso 

discordar do eminente Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 

têm fi rme compreensão em favor da competência do Juízo de primeira instância 

para processar e julgar ações de improbidade movidas contra magistrados, 

podendo-se, a tanto, indicar os seguintes precedentes:

Processo Civil. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Prerrogativa de 

função. Competência da Justiça de Primeiro Grau para julgamento de Magistrados 

em ação de improbidade administrativa.

1. O Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 2.797, declarou a 

inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do CPP, acrescidos por 

força da Lei n. 10.628/2002. Assim, não é possível se conhecer da alegação de 

malferimento ao referido dispositivo, já que desvencilhado do ordenamento 

pátrio.

2. “As prerrogativas de foro, pelo privilégio que, de certa forma, conferem, 

não devem ser interpretadas ampliativamente, numa Constituição que pretende 

tratar igualmente os cidadãos comuns”.

(Inq. 687/SP, Tribunal do Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, julgado em 

25.8.1999.).

3. Ante o princípio da igualdade, é inadmissível a interpretação ampliativa 

da Lei n. 1.079/1950 de modo a abrigar autoridades não constantes daquelas 

especifi camente previstas.

4. Cogente as normas que determinam a competência juízo de primeiro grau, 

não há que se cogitar em extinção do processo.

Recurso especial provido.

(REsp 1.138.173/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 23.06.2015, DJe 30.06.2015)

Processual Civil e Administrativo. Recursos especiais. Improbidade 

administrativa. Magistrado. Agente político. Foro especial por prerrogativa de 

função. Inexistência. Precedentes do STJ.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, para o fi m de alinhar-se 

à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, alterou seu entendimento para 

afi rmar que “a ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada 

nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha 

foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade” (AgRg na Rcl 

12.514/MT, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 26.09.2013). No mesmo sentido: AgRg na 
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Pet 9.669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 6.10.2014; AgRg no REsp 

1.364.439/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.9.2014; AIA 45/AM, Rel. 

Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 19.3.2014.

2. O reconhecimento da incompetência absoluta enseja a declaração de 

nulidade dos atos decisórios, nos termos do § 2º do art. 113 do CPC.

3. Recursos especiais conhecidos para, aplicando o direito à espécie, declarar 

a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para 

processar e julgar, originariamente, a presente ação de improbidade e, em 

consequência, anular todos os atos decisórios por ele proferidos.

(REsp 1.489.024/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 04.12.2014, DJe 11.12.2014)

Embargos de declaração na questão de ordem. Ação de improbidade 

administrativa. Réu. Desembargador de TRT. Competência das instâncias 

ordinárias. Prerrogativa de foro adstrita à persecução criminal. Reformulação 

do entendimento da Corte Especial do STJ. Devolução dos autos à origem. 

Pedido de pronunciamento sobre dispositivos constitucionais cuja incidência foi 

implicitamente afastada. Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há omissão a ser sanada, na medida em que se infere dos fundamentos 

declinados no julgamento da Questão de Ordem que os dispositivos 

constitucionais indicados não foram malferidos.

2. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

magistrados são agentes públicos para fi ns de aplicação da Lei de Improbidade 

Administrativa, na forma dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes 

citados: AgRg no Ag 1.323.633/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, julgado em 05.04.2011, DJe 11.04.2011; AgRg no REsp 1.127.541/RN, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11.11.2010; EDcl no AgRg na AIA 

26/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Corte Especial, DJe 1º.07.2009; REsp 1.127.182/

RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.10.2010.

3. A competência para o processamento e julgamento de autoridades públicas 

nas ações de improbidade pode perfeitamente se compatibilizar com a natureza 

das sanções que eventualmente possam vir a ser decretadas pelo juízo de piso, 

desde que respeitados certos limites. No caso, o magistrado sentenciante, com 

absoluto acerto, limitou-se a impor penalidades patrimoniais, eximindo-se de 

invadir seara que extrapolasse sua competência, deixando de aplicar as sanções 

de perda dos direitos políticos e do cargo ao réu.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl na AIA 45/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 

21.05.2014, DJe 28.05.2014)
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Processo Civil. Competência. Ação de improbidade administrativa. Magistrado.

A decisão que em reclamação declara a competência do Superior Tribunal de 

Justiça cede ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, embora manifestado 

em outros processos, de que as ações de improbidade administrativa ajuizadas 

contra membros de tribunal devem ser processadas e julgadas no primeiro grau 

de jurisdição - tudo porque a incompetência absoluta deve ser proclamada a 

qualquer tempo, sob pena de resultar em jurisdição, inútil, prestada em processo 

nulo.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg na AIA 35/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado 

em 03.02.2014, DJe 10.02.2014)

Convém ressaltar que, no presente caso, não se está a discutir a possibilidade 

de o Juízo ordinário aplicar as penalidades de perda da função e suspensão dos 

direitos políticos, razão pela qual reservo-me para uma maior refl exão a respeito 

desse tema em momento adequado, quando a matéria vier a ser regularmente 

devolvida ao crivo desta Corte.

Com essas considerações, desprovejo o recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.530.017-PR (2015/0092458-7)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: União

Recorrido: Sindicato dos Policiais Rodoviarios Federais no Parana

Advogado: Edemilson Pinto Vieira e outro(s) - PR031921

EMENTA

Tributário e Administrativo. Recurso especial. Código 

de Processo Civil de 1973. Aplicabilidade. Ofensa ao art. 535 do 

CPC/1973. Inocorrência. Taxa para emissão, renovação, transferência 

e expedição de segunda via de certifi cado de registro de arma de 
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fogo particular. Isenção. Arts. 6º e 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003 

(Estatuto do Desarmamento). Extensão aos policiais rodoviários 

federais aposentados. Impossibilidade. Benefício vinculado ao efetivo 

exercício do cargo. Ausência de previsão legal específi ca. Norma 

isentiva. Interpretação extensiva. Inviabilidade.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o 

Código de Processo Civil de 1973.

II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes 

apresentadas com fundamentos sufi cientes, mediante apreciação da 

disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial 

aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou 

obscuridade.

III – A aposentadoria constitui forma de vacância do cargo 

público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera 

a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração 

Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor 

dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto 

das atividades intrínsecas ao cargo.

IV – Se, por um lado, ao passar à inatividade o servidor é eximido 

de ônus funcionais, por outro é razoável que deixe de usufruir, via de 

regra, de direitos e instrumentos colocados à sua disposição para o 

desempenho efetivo do cargo, discrímen esse justifi cado por aspectos 

factuais e axiológicos diferenciados.

V – Embora o agente de segurança pública preserve em certa 

medida o vínculo institucional com a corporação, esse liame é, a partir 

da aposentadoria, de cunho preponderantemente previdenciário.

VI – A norma isentiva do art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003, 

destina-se aos servidores ativos, é dizer, aqueles cuja utilização da 

arma de fogo, institucional e/ou particular, é indeclinável em virtude 

do risco a que estão expostos por força do exercício diuturno e efetivo 

das atribuições do cargo.

VII – A pretensão de reconhecimento da isenção refere-se aos 

trâmites de controle e fi scalização envolvendo armas particulares 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 69-158, outubro/dezembro 2017 115

de policiais inativos, em nada afetando o direito desse segmento de 

portar arma de fogo, uma vez cumpridos os requisitos legais.

VIII – A transposição do agente de segurança pública para a 

inatividade não suprime o seu direito de defesa pessoal mediante 

emprego de arma de fogo, não mitigando essa assertiva a necessidade 

de pagamento de módica taxa apenas a cada cinco anos, no caso de 

renovação de registro, a teor do disposto no art. 16, § 2º, do Decreto 

n. 5.123/2004.

IX – Ausente previsão legal expressa autorizadora da extensão 

do benefício fi scal aos policiais rodoviários federais aposentados, a 

exegese que se coaduna com a outorga do benefício fi scal do art. 11, § 

2º, da Lei n. 10.826/2003, é aquela segundo a qual a norma isentiva 

deve alcançar apenas a esfera jurídica dos policiais no exercício efetivo 

do cargo.

X – Recurso especial provido.

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, dar 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 votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 21 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 29.9.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pela União, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento de apelação e 

remessa ofi cial, assim ementado (fl . 189e):
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Tributário. Registro e renovação de arma de fogo. Taxa. Policiais rodoviários 

federais inativos. Isenção. Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná. 

Pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae. Indeferimento.

1. Os integrantes dos órgãos responsáveis pela segurança pública podem 

portar armas de fogo, sem que para isso tenham que se submeter ao pagamento 

das taxas referentes aos serviços discriminados no artigo 11 da Lei n. 10.826/2003. 

Não poderia ser diferente, afi nal, não haveria razoabilidade em o Estado exigir o 

pagamento de taxas em razão de fato intrinsecamente vinculado o desempenho 

de função pública.

2. Ainda que os policiais rodoviários federais não mais se encontrem 

no exercício da função pública, deve ser considerado o fato de continuarem 

integrando a Polícia Rodoviária Federal enquanto inativos - de modo que estariam 

incluídos no âmbito de abrangência do § 2º do art. 11 da Lei n. 10.826/2003 -, bem 

como a situação peculiar do servidor que, embora aposentado, está exposto 

a risco potencial decorrente do exercício da atividade no passado, que não 

se exaure necessariamente com a sua aposentadoria, e que diz respeito à sua 

segurança pessoal.

3. Os mesmos motivos que justificam a autorização do porte de arma de 

fogo aos aposentados, sustentam a tese de que devem ser considerados como 

incluídos no rol do § 2º do art. 11 da Lei n. 10.826/2003, ou seja, isentos da taxa.

4. Permanecendo a esfera jurídica dos trabalhadores da Polícia Civil do Estado 

do Paraná intocada, qualquer que seja a orientação do julgamento final da 

demanda, resta indeferido o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus 

curiae, do SINCLAPOL - Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 207/210).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:

I. Art. 535, II, do CPC/1973 – “[...] impende que se realize a manifestação 

acerca da aplicabilidade ao caso dos autos, naquilo que não tiver constado de 

análise pelo v. acórdão recorrido, dos seguintes dispositivos: - Constituição 

Federal, art. 5º, caput, inciso II, 37, 150, I c/c Lei n. 10.826/2003, artigos 11, § 

2º, 6º, incisos I a VII e X e § 5º c/c Código Tributário Nacional, artigos 97 e 

111, II: artigos de lei federal e da Constituição Federal que restaram vulnerados 

pelo acórdão regional, uma vez que as taxas e suas regras de isenção – por 

constituírem espécie tributária cujo fato gerador decorre do exercício regular 

do poder de polícia voltado ao controle das armas em território nacional, bem 

como da prestação de serviços administrativos relativos aos registros de armas 

de fogo – são regidas pelas normas gerais instituídas pelo Código Tributário 

Nacional – CTN. Assim, a interpretação da regra de isenção prevista no art. 11, 
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§ 2º da Lei n. 10.826/2003 deve observar a norma instituída no art. 111, inciso 

II, no CTN, segundo a qual a legislação tributária que disponha sobre outorga 

de isenção deve ser interpretada literalmente [...]” (fl . 219e); e

II. Arts. 11, § 2º, 6º, I a VII, e § 5º, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto 

do Desarmamento), 97 e 111, II, do CTN – “Deveras, as taxas e suas regras 

de isenção – por constituírem espécie tributária cujo fato gerador decorre do 

exercício regular do poder de polícia voltado ao controle das armas em território 

nacional, bem como da prestação de serviços administrativos relativos aos 

registros de armas de fogo – são regidas pelas normas gerais instituídas pelo 

Código Tributário Nacional – CTN. [...] Após esses esclarecimentos, verifi ca-se 

que a regra contida no art. 11, § 2º da Lei n. 10.826/2003 isenta do pagamento 

das taxas previstas no caput ‘os integrantes’ das corporações descritas nos seus 

respectivos incisos. Valendo-se inicialmente da interpretação literal, extrai-

se que a regra de isenção aplica-se somente aos servidores em atividade nos 

citados órgãos de segurança. Nessa linha, os inativos não estão abrangidos pela 

regra de isenção, pois a aposentadoria extingue a relação jurídica estatutária 

e o cargo fi ca vago, de forma que o servidor aposentado deixa de integrar os 

órgãos de segurança da Administração Pública. Ainda, segundo a perspectiva 

teológica, nota-se que a regra de isenção em tela é informada pelo interesse 

público de se evitar a tributação de servidores em exercício na área da segurança 

pública, os quais se utilizam de armamentos no desempenho de sua função 

institucional e não para fi ns exclusivamente particulares. No caso de policiais 

aposentados, embora o art. 37 do Decreto n. 5.123, de 1º de julho de 2004 lhes 

conceda o direito de porte de arma de uso permitido, a regra de isenção de 

taxas previstas no art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003 não os abrange, pois não 

mais desempenham qualquer função policial na área de segurança pública” (fl s. 

225/226e).

Foram a apresentadas contrarrazões (fl s. 261/272e), nas quais se alega, 

preliminarmente, o caráter protelatório do recurso especial, e, no mérito, a 

necessidade de manutenção do acórdão recorrido.

O recurso foi admitido à fl . 277e.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Consoante o decidido 

pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 
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recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

Inicialmente, consigno que as questões federais debatidas encontram-se 

satisfatoriamente prequestionadas. Ademais, o Recurso Especial acha-se hígido 

para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e 

ausentes questões prejudiciais a serem examinadas ou, conforme alegado, intuito 

procrastinatório.

Convém assinalar, outrossim, que o exame da pretensão veiculada no 

Recurso Especial não demanda reexame fático-probatório, porquanto todos 

os aspectos factuais e processuais estão clara e sufi cientemente delineados no 

acórdão recorrido, sendo despiciendo exceder ao exame realizado pela instância 

de origem.

Do mesmo modo, anote-se que o acórdão impugnado dirimiu a 

controvérsia baseada em fundamentos infraconstitucionais, sufi cientes para 

mantê-lo.

Anoto, ainda, que, em 24.02.2017, o Ministro Luiz Fux, do Supremo 

Tribunal Federal, em decisão monocrática transitada em julgado, desproveu 

recurso extraordinário no qual se discutia precisamente a extensão da isenção 

em tela aos policiais rodoviários federais aposentados. Na ocasião, entendeu 

Sua Excelência que o exame da matéria demandaria interpretação de legislação 

infraconstitucional, nos seguintes termos:

No que se refere à matéria de fundo, o Tribunal a quo entendeu que os 

policiais rodoviários federais teriam direito à isenção da taxa de emissão, renovação, 

transferência e expedição de segunda via do registro de arma de fogo, prevista 

no artigo 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003, porquanto permaneceriam integrados à 

corporação.

Nesse contexto, verifica-se que concluir diversamente do acórdão recorrido, 

quanto à abrangência da supracitada isenção, demandaria a interpretação da 

legislação infraconstitucional de regência, de forma que eventual ofensa à 

Constituição Federal seria meramente indireta e refl exa, o que inviabiliza o exame da 

matéria na via estreita do recurso extraordinário. In casu, incide, mutatis mutandis, 

o óbice da Súmula 636 do STF, que dispõe: “Não cabe recurso extraordinário por 

contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verifi cação pressuponha 

rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 

(RE n. 1.022.016/RS, DJe 02.03.2017 - destaquei)

No mais, a parte Recorrente sustenta a existência de omissões no acórdão 

impugnado não supridas no julgamento dos embargos de declaração.
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Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a 

controvérsia apresentada da seguinte forma (fl . 186/188e):

A parte autora requer o reconhecimento do direito de seus substituídos, 

policiais rodoviários federais inativos, à isenção da taxa para o registro/renovação 

de registro, transferência e expedição de segunda via do registro de armas de 

fogo, consoante o disposto no art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003.

A sentença decidiu a lide nos seguintes termos:

(...)

Como explicitado, nos exatos termos dos artigos 11, § 2º, e 6º, II, da Lei 

n. 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, a posse e a comercialização de 

armas de fogo e munições, são isentos do pagamento da taxa referente à 

emissão, renovação, transferência e expedição de segunda via do registro 

de arma de fogo os integrantes da polícia rodoviária federal.

Transcrevo:

Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do 

Anexo desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

I - ao registro de arma de fogo;

II - à renovação de registro de arma de fogo;

III - à expedição de segunda via de registro de arma de fogo;

IV - à expedição de porte federal de arma de fogo;

V - à renovação de porte de arma de fogo;

VI - à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo.

§ 1º Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção 

das atividades do Sinarm, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no 

âmbito de suas respectivas responsabilidades.

§ 2º São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas 

e as instituições a que se referem os incisos I a VII e X e o § 5º do art. 6º desta Lei. 

(grifo nosso)

Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, 

salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

(...)

II - os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da 

Constituição Federal; (grifei)

O artigo 144 da Constituição Federal a que faz menção a lei em exame 

defi ne os órgãos responsáveis pela segurança pública, dentre os quais, está 

a Polícia Rodoviária Federal, in verbis:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

120

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

II - polícia rodoviária federal;

Incontroverso, portanto, que os integrantes dos órgãos responsáveis 

pela segurança pública podem portar armas de fogo sem que para isso 

tenham que se submeter ao pagamento das taxas referentes aos serviços 

discriminados no artigo 11 da Lei n. 10.826/2003. Não poderia ser diferente, 

afi nal, não haveria razoabilidade em o Estado exigir o pagamento de taxas 

em razão de fato intrinsecamente vinculado ao desempenho de função 

pública.

De outro lado, mesmo que os policiais rodoviários federais não mais 

se encontrem no exercício da função pública, há que se considerar dois 

aspectos. O primeiro diz respeito ao fato de continuarem integrando 

a Polícia Rodoviária Federal enquanto inativos, de modo que estariam 

incluídos no âmbito de abrangência do § 2º do 11 da Lei n. 10.826/2003.

Nesse passo, a regra do artigo 111 do Código Tributário Nacional que 

preceitua que as isenções devem ser interpretadas literalmente, como 

arguido pela ré na contestação não resta infi rmada, porquanto os inativos 

continuam vinculados ao órgão respectivo como tal.

O segundo remete à legislação que autoriza o porte de arma de 

fogo aos policiais aposentados. A autorização nestes casos considera a 

situação peculiar do policial que, embora aposentado, está exposto a risco 

potencial decorrente do exercício da atividade no passado, que não se 

exaure necessariamente com a sua aposentadoria, e que diz respeito à sua 

segurança pessoal.

Os mesmos motivos que justifi cam a autorização do porte de arma de 

fogo aos aposentados, sustentam a tese de que devem ser considerados 

como incluídos no rol do § 2º do 11 da Lei n. 10.826/2003, ou seja, isentos 

da taxa.

Considero, portanto, que a situação peculiar da aposentadoria não é 

sufi ciente para afastar a incidência da isenção nestes casos.

De consequência, é nulo o Parecer n. 312/2011/CEP/CONJUR-MJ/CGU/

AGU, sendo inexigível dos substituídos do autor, as taxas questionadas.

Além disso, os pagamentos efetuados a esse título devem ser restituídos 

aos substituídos do autor, acrescido da SELIC, nos termos da Lei n. 

9.250/1995, por ter natureza tributária.

Tenho que a apelante não veicula em seu recurso fato novo ou argumento 

mais consistente apto a afastar o entendimento esposado na sentença - motivo 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 69-158, outubro/dezembro 2017 121

pelo qual permito-me adotar os fundamentos acima transcritos, também para 

evitar tautologia, como razões de decidir.

Sem razão, portanto, a recorrente, devendo ser mantida a sentença que julgou 

procedente a demanda.

Na espécie, não constato omissões acerca de questões essenciais ao 

deslinde da controvérsia e oportunamente suscitadas, tampouco de outros vícios 

a imporem a revisão do julgado.

Na origem, cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada pelo Sindicato 

dos Policiais Rodoviários Federais no Paraná visando à anulação do Parecer n. 

312/2011/CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU, que concluiu pela impossibilidade 

de fruição, pelos servidores aposentados ou inativos do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal, da isenção prevista no art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003, 

para efeito de emissão, renovação, transferência e expedição de segunda via de 

registro de arma de fogo, porquanto não mais integrantes da corporação.

O denominado Estatuto do Desarmamento, instituído pela Lei n. 

10.826/2003, dispensou, no pertinente, a seguinte disciplina à matéria:

Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo 

para os casos previstos em legislação própria e para:

[...]

II - os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da 

Constituição Federal;

[...]

Art. 11. Fica instituída a cobrança de taxas, nos valores constantes do Anexo 

desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

I - ao registro de arma de fogo;

II - à renovação de registro de arma de fogo;

III - à expedição de segunda via de registro de arma de fogo;

IV - à expedição de porte federal de arma de fogo;

V - à renovação de porte de arma de fogo;

VI - à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo.

§ 1º. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das 

atividades do Sinarm, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de 

suas respectivas responsabilidades.
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§ 2º. São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas e as 

instituições a que se referem os incisos I a VII e X e o § 5º do art. 6º desta Lei. (Redação 

dada pela Lei n. 11.706, de 2008) (destaquei)

O art. 144, II, da Constituição da República, por sua vez, dispõe que a 

Polícia Rodoviária Federal compõe o rol dos órgãos incumbidos da segurança 

pública do País.

Com efeito, a isenção outorgada pela legislação, consoante expressa 

disposição legal mencionada, está adstrita aos integrantes da corporação.

No caso concreto, postula-se a exoneração do pagamento da taxa de 

emissão, renovação, transferência e expedição de segunda via de registro de arma 

de fogo por policiais rodoviários federais aposentados, ora substituídos.

É cediço que a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, 

a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo 

mantido pelo servidor com a Administração Pública.

Por conseguinte, a aposentação regularmente concedida despoja o servidor 

dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das 

atividades intrínsecas ao cargo.

Os paradigmas funcionais vigentes, a par de se modifi carem, são, a rigor, 

substituídos nessa situação, conforme esclarece Marçal Justen Filho: “em virtude 

da aposentadoria, o indivíduo passa a ser subordinado ao regime jurídico 

da inatividade, o que signifi ca a titularidade de outros direitos e obrigações 

de conteúdo diverso daqueles inerentes ao cargo então ocupado” (Curso de 

Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 852 - 

destaquei).

Desse modo, se, por um lado, ao passar à inatividade o servidor é eximido 

de ônus funcionais, por outro é razoável que deixe de usufruir, via de regra, 

de direitos e instrumentos colocados à sua disposição para o desempenho 

efetivo do cargo, discrímen esse justifi cado por aspectos factuais e axiológicos 

diferenciados.

Logo, embora o agente de segurança pública preserve em certa medida o 

vínculo institucional com a corporação, esse liame é, a partir da aposentadoria, 

de cunho preponderantemente previdenciário.

Isso considerado, é induvidoso que a norma isentiva do art. 11, § 2º, da Lei 

n. 10.826/2003, destina-se aos servidores ativos, é dizer, aqueles cuja utilização 
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da arma de fogo, institucional e/ou particular, é indeclinável em virtude do risco 

a que estão expostos por força do exercício diuturno e efetivo das atribuições do 

cargo.

Não por outra razão, aliás, cessadas tais circunstâncias, o armamento 

institucional utilizado pelo policial em atividade é usualmente devolvido à 

corporação quando do seu desligamento, conforme regramento estabelecido 

pela Instrução Normativa DPRF n. 22/2013.

Importante realçar, conforme extrai-se do ato cuja anulação se pretende, 

acostado às fl s. 63/70e, que a pretensão de reconhecimento da isenção refere-se 

aos trâmites de controle e fi scalização realizados pela Polícia Federal envolvendo 

armas particulares de policiais inativos, em nada afetando o direito desse segmento 

de portar arma de fogo, uma vez cumpridos os requisitos legais.

Nesse contexto, portanto, a transposição do agente de segurança pública 

para a inatividade não suprime o seu direito de defesa pessoal mediante emprego 

de arma de fogo, não mitigando essa assertiva a necessidade de pagamento de 

módica taxa de R$ 60,00 apenas a cada cinco anos, no caso de renovação de 

registro, a teor do disposto no art. 16, § 2º, do Decreto n. 5.123/2004.

Pela relevante semelhança com o tema ora versado impende registrar 

a rejeição e o arquivamento, em caráter terminativo, do PL n. 4.821/12 pela 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, em 26.11.2015, 

porquanto caracterizada renúncia de receita, sem a correspondente compensação, 

a pretensão de isentar agentes integrantes do sistema de segurança pública, 

aposentados ou transferidos para a reserva remunerada, do pagamento da taxa 

para renovação do porte de arma de fogo.

Dessarte, a exegese que se coaduna com a outorga do benefício fi scal do 

art. 11, § 2º, da Lei n. 10.826/2003, é aquela segundo a qual a norma isentiva 

deve alcançar apenas a esfera jurídica dos policiais no exercício efetivo do cargo.

Por sua vez, o entendimento desta Corte em torno da interpretação da 

norma de isenção, fi rmado em julgamento de recurso especial submetido ao rito 

do art. 543-C do CPC/1973, é no mesmo sentido: “[...] revela-se interditada 

a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou 

extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível 

interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre 

no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do 

CTN” (REsp n. 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª S., DJe 25.08.2010 - 

destaquei).
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Isto posto, dou provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão 

recorrido, reconhecer a legalidade do Parecer n. 312/2011/CEP/CONJUR-

MJ/CGU/AGU, e, desse modo, julgar improcedentes os pedidos, nos termos 

expostos. Em decorrência, fi cam invertidos os encargos sucumbenciais fi xados 

pela sentença de fl s. 124/126e.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.630.958-SP (2013/0335677-6)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Vito Ardito Lerário

Advogados: Ruy Pereira Camilo Junior - SP111471

Rafael Hamze Issa e outro(s) - SP261436

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

Interes.: Radio Difusora Taubate Limitada

EMENTA

Recurso especial. Administrativo. Ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa. Prazo prescricional para propositura da 

ação. Reeleição. Termo a quo. Art. 23 da Lei n. 8.429/1992. Término 

do segundo mandato.

1. O objetivo da regra estabelecida na LIA para contagem do prazo 

prescricional é impedir que os protagonistas de atos de improbidade 

administrativa - quer agentes públicos, quer particulares em parceria 

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

as facilidades decorrentes de função ou cargo públicos para difi cultar 

ou mesmo impossibilitar as investigações.

2. Daí porque é fi rme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que o prazo prescricional previsto no art. 23, I, 

da Lei n. 8.429/1992, nos casos de reeleição, tem como termo inicial 
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o encerramento do segundo mandato, em que se dá a cessação do 

vínculo do agente ímprobo com a Administração Pública.

3. Não bastasse, nos moldes da jurisprudência desta Corte, é 

imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos causados ao erário 

por atos de improbidade administrativa, único pedido formulado pelo 

autor da subjacente ação civil pública.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento, por maioria, 

vencido o Sr. Ministro Relator, negar provimento ao recurso especial, nos termos 

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

com o Sr. Ministro Sérgio Kukina (voto-vista) os Srs. Ministros Benedito 

Gonçalves, Regina Helena Costa (Presidente) e Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 19 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 27.9.2017

RELATÓRIO

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

Especial interposto por Vito Ardito Lerário, ex-Prefeito do Município 

de Pindamonhangaba/SP, com fulcro nas alíneas a e c do art. 105, III da 

Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo lançado em Embargos Infringentes, assim ementado:

Improbidade administrativa. Ressarcimento de dano ao erário. Prescrição. 

Alcaide reeleito. Ato imputado como ímprobo perpetrado durante o primeiro 

mandato. Irrelevância. Termo a quo do prazo prescricional fi xado no término do 

segundo mandato, em conformidade com a jurisprudência do Colendo STJ (fl s. 

443/455).

2. Nas razões de seu Recurso Especial, o recorrente sustenta, além de 

divergência jurisprudencial, violação do art. 23, I e II da Lei n. 8.429/1992, 
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aos seguintes argumentos: (a) o dispositivo apontado como violado é claro ao 

estabelecer que o início do lapso prescricional é a data de término do mandato 

eletivo, sem que a norma faça qualquer ressalva que, havendo reeleição, o 

prazo somente se inicie ao fi m do segundo mandato; não pode haver, por isso, 

interpretação extensiva; (b) o lapso prescricional com relação ao ato tido como 

ímprobo, supostamente praticado no ano de 1997, iniciou-se em 31.12.2000, 

quando terminou o primeiro mandato do recorrente, e fi ndou-se em 31.122005. 

Com o ajuizamento da ação em 2008, a iniciativa do Parquet está fulminada 

pela prescrição. Pede a reforma do Aresto Bandeirante, a fim de que seja 

restabelecida a sentença extintiva da lide sancionadora.

3. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da douta 

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

desprovimento do Apelo Raro (fl s. 599/603).

4. É o relatório, em síntese.

VOTO VENCIDO

Ementa: Direito sancionador. Interpretação axiológica 

e garantística de suas regras. ACP promovida pelo MP/SP com 

suporte em alegada conduta ímproba praticada por ex-prefeito do 

Município de Pindamonhangaba/SP, que estaria tipifi cada no art. 

10, VIII (lesão ao erário por frustração de licitude de procedimento 

licitatório) da Lei n. 8.429/1992. Afi rmação do órgão acusador de 

que o então gestor municipal permitiu a entabulação de contrato da 

Urbe Paulista com a demandada Rádio Difusora Taubaté Ltda, sem 

prévio procedimento de licitação. Sentença de improcedência da ACP 

por reconhecimento judicial da prescrição, que se aperfeiçoou 5 anos após 

o término do mandato do alcaide. Reforma do decisum pelo TJ/SP, ao 

fundamento de que, havendo reeleição do agente político, somente 

após o término do último mandato se inicia o prazo prescricional para a 

pretensão de condenação por ato ímprobo. Restabelecimento da sentença 

de primeiro grau, uma vez que a pretensão sancionadora é prescritível e o 

prazo quinquenal deve ser contado a partir do término do mandato quanto 

aos fatos nele ocorridos, ainda que haja reeleição do mandatário. Parecer 

do MPF pelo desprovimento do apelo raro. Recurso especial dos 

demandados conhecido e provido para restabelecer a sentença que 

reconheceu a prescrição da pretensão sancionatória da Administração 
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Pública em desfavor de Vito Ardito Lerário e, por extensão lógica, à 

Rádio Difusora Taubaté Ltda.

1.   A pretensão da Administração de apurar e punir irregularidades 

cometidas por seus agentes – em conluio ou não com particulares – 

não é absoluta, encontrando limite temporal no princípio da segurança 

jurídica, de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os 

Agentes Públicos e administrados não podem fi car indefi nidamente 

sujeitos à instável eventualidade do Poder Sancionador do Estado.

2.  Na seara do Direito Sancionador, a Lei n. 8.429/1992 instituiu 

o princípio da absoluta prescritibilidade das sanções administrativas, 

ao prever que as ações destinadas a levar efeito as sanções previstas 

nesta Lei podem ser propostas até 5 após o término do exercício de 

mandato, de cargo de confi ança ou função de confi ança (art. 23, I da 

LIA).

3.   Na espécie, conquanto o Tribunal Bandeirante tenha proclamado 

a prescritibilidade da iniciativa judicial tendente à condenação por ato 

ímprobo, deixou registrado nos autos que, tendo havido reeleição do 

mandatário político, advém inegável continuidade no exercício da 

função pública outrora desempenhada, pelo que se revela bastante 

razoável o início da fruição do prazo prescricional tão-somente após o 

término do último mandato, quando se dá, efetivamente, o afastamento 

do agente (fl s. 455).

4. Cinge-se a presente controvérsia, portanto, em averiguar o 

marco inicial para contagem de prazo prescricional relativo à pretensão 

de reconhecimento de ato ímprobo, tendo em vista a reeleição 

do demandado para o cargo eletivo de Prefeito do Município de 

Pindamonhangaba/SP, devendo-se def inir se a reeleição para cargo 

executivo confi gura, ou não, prorrogação de investidura.

5. Não se desconhece a existência de sugestão deste Tribunal 

Superior de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de 

improbidade administrativa, no caso de reeleição de Prefeito, se 

aperfeiçoa após o término do segundo mandato. Nessa linha sugestiva: 

AgInt no REsp. 1.512.479/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 30.5.2016; AgRg no AREsp. 676.647/PB, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 13.4.2016; AgRg no REsp. 1.510.969/SP, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp. 161.420/TO, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14.4.2014.
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6. Porém, com a devida vênia, não se pode acolher essa sugestão 

sem submetê-la a crítica científi ca. De fato, se essa sugestão prevalecer, 

caberá conjecturar se, no caso de mandatos eletivos legislativos, tal 

recomendação também deve ser observada, o que acarretará uma 

modalidade de imprescritibilidade na ação. E tal ocorrerá porque, a 

Carta Magna não atribui limitação ao número de reeleições sucessivas 

para mandatos parlamentares. Nessa hipótese, de acordo com o 

raciocínio elaborado pela Corte de origem, cometendo o detentor 

do mandato eletivo qualquer ato de improbidade, e sendo reeleito 

para o mesmo cargo ou eleito para outros cargos, o termo inicial da 

prescrição somente se aperfeiçoaria com o fi m do último mandato.

7. Todavia, como a Constituição não limita o número de 

reeleições para os cargos do Poder Legislativo, tal entendimento 

conduzirá, inevitavelmente, à situação de imprescritibilidade, o que é 

absolutamente avesso ao ordenamento jurídico, que consagra a prescrição 

até mesmo para crimes hediondos e abjetos.

8. A reeleição não signifi ca prorrogação de mandato, constituindo, na 

verdade, o início de um novo vínculo jurídico com a Administração, 

marcado por nova eleição mediante procedimento jurídico-eleitoral 

complexo, abrangendo a convenção partidária, o registro de candidatura, 

a propaganda partidária, o pleito, a diplomação do eleito e a posse, entre 

outras exigências.

9.  É absolutamente irrealístico falar-se em prorrogação de mandato 

eletivo quando se tratar de reeleição. Corroborando tal assertiva, 

destaca-se que a Constituição Federal dispõe no parág. único do art. 

78 que, mesmo em caso de reeleição, não tomando posse o eleito no 

prazo de 10 dias, será declarada a vacância do cargo. Resta, portanto, 

evidente que não se trata de prorrogação.

10.  Além do mais, deve ser realçado que não há qualquer impedimento 

a que a ACP seja proposta no curso do mandato. Imaginar o contrário 

seria acolher a ilusória imunidade de qualquer mandatário eletivo, coisa 

que seria antirrepublicana e, sem dúvida alguma, antidemocrática, 

precisamente nos dias correntes, em que se advoga abertamente a eliminação 

de certas prerrogativas processuais dos mandatários, como o foro especial, 

por exemplo.

11.  No caso em comento, os alegados fatos ímprobos (contratação 

de empresa sem prévio procedimento licitatório) ocorreram em 1997, 
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ao passo que o término do mandato do então Alcaide fi ndou em 

31 de dezembro de 2000. A presente ACP, por sua vez, somente 

foi proposta em maio de 2008, portanto, após haver transcorrido o 

prazo prescricional de 5 anos do fi m do mandato do Prefeito, aquele 

mandato em que teriam ocorrido os atos ímprobos e pelos quais ele, 

o Prefeito, deveria ter sido imediatamente processado, não se sabendo 

a que atribuir essa demora sancionadora. Tudo isto faz concluir que a 

pretensão do Poder Público em impor ao recorrente as penalidades 

constantes na LIA encontra-se fulminada pela prescrição. O aresto 

merece inegável reproche, nesse ponto.

12.  Parecer do MPF pelo desprovimento do Apelo Raro. Recurso 

Especial do demandado conhecido e provido para restabelecer a 

Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão sancionatória 

da Administração Pública em desfavor de Vito Ardito Lerário e, por 

extensão lógica, à Rádio Difusora Taubaté Ltda.

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

dos autos que, em maio de 2008, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

ajuizou Ação Civil Pública por supostos atos de Improbidade Administrativa 

contra Vito Ardito Lerário e Rádio Difusora Taubaté Ltda.

2.  Na petição inicial, imputou-lhe a conduta tipifi cada no art. 10, VIII (atos 

lesivos ao Erário por frustração de licitude de procedimento licitatório) da Lei 

n. 8.429/1992, uma vez que, na qualidade de Gestor Municipal, teria permitido 

a contratação, sem prévio procedimento licitatório, de serviços de veiculação de 

atos ofi ciais do então Prefeito de Pindamonhangaba/SP e de sua Administração.

3. Após regular fase instrutória, sobreveio Sentença que desacolheu a 

iniciativa promovida pelo MP/SP, ao fundamento de que fl uiu integralmente 

o lapso temporal da prescrição da pretensão na espécie, pois a tese do Ministério 

Público de que houve novo mandato e assim, iniciado novo prazo prescricional, não 

pode ser albergada, pois embora sedutora a tese, é princípio geral de direito que prazos 

prescricionais devem ser interpretados restritivamente e não ampliativamente, não 

se operando uma dilação por conta de novo mandato (fl s. 290). A Sentença foi 

reformada pelo Tribunal Bandeirante, que fi xou a tese da reeleição do agente político 

advém inegável continuidade no exercício da função pública outrora desempenhada, 

pelo que se revela bastante razoável o início da fruição do prazo prescricional tão-

somente após o término do último mandato, quando se dá, efetivamente, o afastamento 

do agente (fl s. 455).
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4. Pois bem. Cinge-se a presente controvérsia em averiguar o marco inicial 

para contagem de prazo prescricional relativo a pretensão de reconhecimento 

de ato ímprobo, tendo em vista a reeleição do demandado para o cargo eletivo 

de Prefeito do Município de Pindamonhangaba/SP, devendo-se defi nir se a 

reeleição para cargo executivo confi gura, ou não, prorrogação de investidura.

5. Inicialmente, sustenta o Recorrente negativa de vigência ao art. 23, I 

da LIA, arguindo ter ocorrido a prescrição da pretensão sancionadora estatal. 

Para tanto, assevera que o termo a quo para contagem do prazo prescricional é 

o término do mandato no qual ocorrera o suposto ato de improbidade, e não do 

último mandato que exerceu. Confi ram-se os argumentos do recorrente:

Pela própria redação do dispositivo legal, nota-se que o termo a quo do prazo 

para o ajuizamento da ação de improbidade administrativo é o término do 

mandato, que se dá, no caso fi e reeleição, quando termina o primeiro mandato, 

uma vez que não há solução de continuidade entre o primeiro e o segundo 

período do mandatário.

Nesse aspecto, importante asseverar que as lições doutrinárias são pacífi cas 

no sentido de que a prescrição se interpreta de forma restrita, nos exatos termos 

da lei.

Resta claro, portanto, que o lapso prescricional com relação ao ato tido como 

ímprobo, no ano de 1997. iniciou-se em 31 de dezembro do ano 2000, quando 

terminou o primeiro mandato do recorrente, e fi ndou-se em 31 de dezembro 

de 2005. com o ajuizamento da ação em 2008, resta a pretensão fulminada pela 

prescrição (fl s. 468/469).

6. Sobre o tema, afi rme-se, inicialmente, que, ao se analisar, no seu amplo 

perfi l, a prescrição de sanções, penas, punições, castigos ou quaisquer restrições 

de direito, chega-se à conclusão que seu fundamento alcança três vertentes 

igualmente relevantes:

(i) o passar do tempo destrói as possibilidades probatórias dos ilícitos, as 

testemunhas eventuais perecem ou, pelo menos, nas suas memórias, se esmaece 

a lembrança dos fatos que teriam presenciado;

(ii) os efeitos do ato apontado de violador, com o próprio passar do tempo, 

perdem a sua força agressiva, empalidecendo a própria repercussão social que 

teriam desencadeado; e

(iii) a sequência de novos acontecimentos e o surgimento de outros contextos 

em diferentes situações trazem uma espécie de perdão social tácito, de tal modo 
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que a aplicação de sanções, depois de tanto tempo decorrido da constatação dos 

fatos, mais parece um ato de vingança do que um ato de justiça.

7. Tudo isso é posto em ressalto apenas para gizar que a prescrição é 

instituto que não deve ser visto com antipatia ou desagrado, pelo menos assim 

deve ser considerado pelos julgadores, até porque estes, os julgadores, são pessoas 

imbuídas e tocadas do espírito da razoabilidade, da equidade e da justiça, não se 

movendo pelas sugestões impulsivas do objetivo punitivo puro e simples, sob a 

inspiração de exemplar as pessoas, mostrar resultados, ou implantar pautas de 

moralidade.

8. Em hipóteses como as que ora se analisa, vêm a calhar os ensinamentos 

do Professor MARCELLO CAETANO (1906-1980), segundo o qual a 

prescrição cura o ato que possa ser enquadrado no futuro como ilegal, pois o 

ato doente cura-se com o decurso do tempo, e isso se dá porque o legislador pensa que 

a ilegalidade cometida não é tão grave que deva sobrepor-se ao interesse de pôr termo 

à insegurança dos direitos (Princípios Fundamentais de Direito Administrativo. 

Coimbra: Almedina, 2000, p. 187).

9. Com efeito, é de se ter claro que a pretensão da Administração de apurar 

e punir irregularidades cometidas por seus agentes – em conluio ou não com 

particulares – não é absoluta, encontrando limite temporal no princípio da 

segurança jurídica, de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os 

Agentes Públicos e administrados não podem fi car indefi nidamente sujeitos à 

instável eventualidade do Poder Sancionador do Estado.

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

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

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

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

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

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

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

pelo ordenamento jurídico, para impor ao particular as penalidades enumeradas 

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

recorrente.

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

direito de ação (neste caso, o Poder Público), extingue o direito de punir aquele 

que supostamente transgrediu as normas administrativas, praticando a alegada 

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

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

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

ordem jurídica.

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

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

administrativas, nos seguintes termos:

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

podem ser propostas:

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

confi ança ou função de confi ança;

14. Nesse particular, assim dissertou o Tribunal a quo, ao julgar a presente 

demanda:

(...) o que se verifi ca é que, da reeleição do agente político, advém inegável 

continuidade no exercício da função pública outrora desempenhada, pelo que 

se revela bastante razoável o início da fruição do prazo prescricional tão-somente 

após o término do último mandato, quando se dá, efetivamente, o afastamento 

do agente, em perfeita sintonia com o que dispõe o artigo 23, inciso I da Lei n. 

8.429/1992, bem como com o posicionamento adotado pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema (REsp 1.107.833/SP, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, j. 08.09.2009, e REsp 1.153.079/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 

13.04.2010).

Assim, se conclui que o termo a quo do prazo prescricional tem início no 

término do último mandato eletivo, razão pela qual são rejeitados os embargos, 

muito embora não se negue a razoabilidade e a cultura do nobre Desembargador 

vencido (fl s. 455).

15. Contudo, com a devida vênia, o entendimento esposado pela Corte 

de origem de que, em caso de reeleição, o termo a quo para contagem do prazo 

prescricional de 5 anos se aperfeiçoa com o término do último mandato, poderia 

conduzir a situações de imprescritibilidade da pretensão sancionatória do 

Estado, violando frontalmente o art. 23 da LIA, que consagrou a prescritibilidade 

da pretensão sancionatória nas Ações de Improbidade e o princípio da segurança 

jurídica, deixando, tanto os Agentes Públicos como os administrados em geral, 

em situação de instabilidade.

16. Não se desconhece a existência de sugestão deste Tribunal Superior 

de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade 
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administrativa, no caso de reeleição de Prefeito, se aperfeiçoa após o término do 

segundo mandato. Nessa linha sugestiva: AgInt no REsp 1.512.479/RN, Rel. 

Min. Humberto Martins, DJe 30.5.2016; AgRg no AREsp 676.647/PB, Rel. 

Min. Assusete Magalhães, DJe 13.4.2016; AgRg no REsp 1.510.969/SP, Rel. 

Min. Regina Helena Costa, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 161.420/TO, Rel. 

Min. Humberto Martins, DJe 14.4.2014.

17. Porém, com a devida vênia, não se pode acolher essa sugestão sem 

submetê-la a crítica científi ca. De fato, se essa sugestão prevalecer, caberá 

conjecturar se, no caso de mandatos eletivos legislativos, tal recomendação 

também deve ser observada, o que acarretará uma modalidade de 

imprescritibilidade na ação. E tal ocorrerá porque, a Carta Magna não atribui 

limitação ao número de reeleições sucessivas para mandatos parlamentares. 

Nessa hipótese, de acordo com o raciocínio elaborado pela Corte de origem, 

cometendo o detentor do mandato eletivo qualquer ato de improbidade, e sendo 

reeleito ou eleito para outros cargos, o termo inicial da prescrição somente se 

aperfeiçoaria com o fi m do último mandato.

18. A reeleição não signifi ca prorrogação de mandato, constituindo, na 

verdade, o início de um novo vínculo jurídico com a Administração, o qual 

é marcado pela eleição mediante procedimento jurídico-eleitoral complexo, 

abrangendo a convenção partidária, o registro de candidatura, a propaganda 

partidária, o pleito, a diplomação do eleito e a posse, entre outras exigências.

19. É absolutamente irrealístico falar-se em prorrogação de mandato 

eletivo, em caso de reeleição. Corroborando tal assertiva, destaca-se que a 

Constituição Federal dispõe no parág. único do art. 78 que, mesmo em caso 

de reeleição, não tomando posse o eleito no prazo de 10 dias, será declarada a 

vacância do cargo. Resta, portanto, evidente que não se trata de prorrogação.

20. Além do mais, deve ser realçado que não há qualquer impedimento 

a que a ACP seja proposta no curso do mandato. Imaginar o contrário seria 

acolher a ilusória imunidade de qualquer mandatário eletivo, coisa que seria 

antirrepublicana e, sem dúvida alguma, antidemocrática, precisamente nos dias 

correntes, em que se advoga abertamente a eliminação de certas prerrogativas 

processuais dos mandatários, como o foro especial, por exemplo.

21. No caso em comento, os alegados fatos ímprobos (contratação de 

empresa sem prévio procedimento licitatório) ocorreram entre 1997, ao passo 

que o término do mandato do então Alcaide fi ndou em 31 de dezembro de 

2000. A presente ACP, por sua vez, somente foi proposta em maio de 2008, 
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portanto, após haver transcorrido o prazo prescricional de 5 anos do fi m do 

mandato do Prefeito, aquele mandato em que teriam ocorrido os atos ímprobos 

e pelos quais ele, o Prefeito, deveria ter sido imediatamente processado, não 

se sabendo a que atribuir essa demora sancionadora. Tudo isto faz concluir 

que a pretensão do Poder Público em impor ao recorrente as penalidades 

constantes na LIA encontra-se fulminada pela prescrição. O aresto merece 

inegável reproche, nesse ponto.

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

para restabelecer a Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão 

sancionatória da Administração Pública em desfavor de Vito Ardito Lerário e, 

por extensão lógica, à Rádio Difusora Taubaté Ltda. É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Antes de submeter a questão de ordem ao 

Colegiado, considero oportuno fazer um breve histórico da causa.

Pois bem, na hipótese em exame, o Ministério Público do Estado de 

São Paulo, autor da subjacente ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa, afi rmou que Vito Ardito Lerário, então Prefeito do Município 

de Pindamonhangaba/SP, nesta qualidade, realizou a contratação da corré 

Rádio Difusora Taubaté Ltda., sem prévio procedimento licitatório. Pleiteou o 

órgão ministerial público, na exordial, tão somente a aplicação da penalidade de 

ressarcimento ao Erário dos valores indevidamente pagos pelo agente público à 

empresa corré (fl . 15).

O Juízo de primeiro grau, ainda na fase do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, 

extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 269, IV, do CPC/1973), 

declarando a prescrição da pretensão do autor, porquanto o término do primeiro 

mandato do agente público implicado ocorreu em 31.12.2000 e a ação somente 

foi ajuizada em 2008.

Inconformado, o Parquet estadual interpôs apelação, que foi provida, por 

maioria de votos, pela Décima Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. A ementa do acórdão fi cou assim redigida (fl . 385):

Improbidade administrativa.  Busca apenas de ressarcimento. 

Imprescritibilidade. Afastamento do decreto de prescrição, proclamado na 

fase do art. 17, § 8º da Lei n. 8.429/1992. Vigência que se da ao o artigo 37, 

§ 5º da Constituição Federal: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para 
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ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos 

ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Precedentes do E. 

Superior Tribunal de Justiça. Demnais matérias processuais já rejeitadas no L 

Juízo de origem. Preclusão. Volta dos autos à origem para prosseguimento, com 

citação dos réus para contestação e demais atos e termos. Recurso provido, com 

observação.

Contra esse acórdão, o réu Vito Ardito Lerário interpôs embargos 

infringentes, os quais, também por maioria, restaram rejeitados, mediante 

acórdão assim ementado (fl . 451):

Embargos Infringentes.

Improbidade administrativa. Ressarcimento de dano ao erário. Prescrição. 

Alcaide reeleito. Ato imputado como ímprobo perpetrado durante o primeiro 

mandato. Irrelevância. Termo a quo do prazo prescricional fi xado no término do 

segundo mandato, em conformidade com a jurisprudência do Colendo STJ.

Embargos Infringentes rejeitados.

Foi então que o ex-Prefeito Municipal interpôs recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, sustentando que 

o acórdão recorrido violou o art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992 e afi rmando, em 

síntese, o seguinte (fl . 469): (I) “tendo a norma determinado que a prescrição 

se inicia ao término do exercício do mandato, não pode tal dispositivo ser 

interpretado de forma extensiva, para considerar que o lapso prescricional se 

inicia após o término do segundo mandato”; (II) “resta claro, portanto, que o 

lapso prescricional com relação ao ato tido como ímprobo, no ano de 1997, 

iniciou-se em 31 de dezembro do ano de 2000, quando terminou o primeiro 

mandato do recorrente, e findou-se em 31 de dezembro de 2005. Com o 

ajuizamento da ação em 2008, resta a pretensão fulminada pela prescrição”.

Na sessão de 4.4.2017, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, eminente 

Relator do feito, encaminhou voto no sentido de dar provimento ao recurso 

especial interposto pelo agente público réu na subjacente ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa, estendendo os efeitos da decisão à pessoa 

jurídica corré.

Entendeu Sua Excelência, em síntese, que, nas hipóteses que envolvam 

atos de improbidade praticados por detentores de mandatos eletivos do Poder 

Legislativo, aos quais a Constituição Federal não atribui nenhuma limitação 

ao número de reeleições, o termo inicial da prescrição deveria ser o término 
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do mandato no qual foi praticado o ato ímprobo, e não o término do último 

mandato, sob pena de, na prática, confi gurar-se situação de imprescritibilidade.

Foi então que pedi vista dos autos, para um exame mais detido da 

controvérsia.

Com a mais respeitosa vênia, entendo há, no caso, uma questão prejudicial 

àquela enfrentada pelo Eminente Ministro Napoelão em seu voto e que impede 

a apreciação da controvérsia, por ora, pelo STJ. Explico.

Conforme relatei, na presente hipótese, a única sanção que o autor da ação 

civil pública pretende ver aplicada aos réus é o ressarcimento ao Erário.

Pois bem, ao apreciar os embargos infringentes interpostos pelo ora 

recorrente, o Tribunal de origem, num primeiro momento, assentou que não se 

pode “alegar imprescritibilidade no que toca ao ressarcimento do dano ao erário, 

com base na ressalva” constante do art. 37, § 5º, da Constituição Federal (fl . 

454). Somente depois de estabelecer essa premissa, a Corte paulista afastou, no 

caso, a prescrição, afi rmando que “da reeleição do agente político advém inegável 

continuidade no exercício da função pública outrora desempenhada, pelo que se 

revela bastante razoável o início da fruição do prazo prescricional tão-somente 

após o término do último mandato, quando se dá, efetivamente, o afastamento 

do agente” (fl . 455).

Nesse contexto, até mesmo por decorrência lógica, é necessário, antes, 

estabelecer se é ou não prescritível a pretensão de ressarcimento do dano 

decorrente do alegado ato ímprobo para, só então, conforme o equacionamento 

dessa primeira questão, defi nir se o termo inicial do prazo prescricional é o 

término do primeiro mandato (como entendem o recorrente e o Ministro 

Napoleão) ou o efetivo fi m do vínculo do agente com o Poder Público.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 

852.475/SP, da relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, reconheceu 

a presença de “repercussão geral do debate relativo à prescritibilidade das 

ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipifi cados como ilícitos de 

improbidade administrativa’”.

Houve, na sequência, determinação, pelo Ilustre Relator na Suprema Corte, 

no sentido de que fosse suspenso o processamento de todas demandas pendentes 

que tratem da questão, em tramitação no território nacional (CPC/2015, art. 

1.035, § 5º).

Com essas considerações, proponho que seja cancelado o já iniciado 

julgamento deste feito, devolvendo-se os autos ao Relator, a fi m de que seja 
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observada a determinação emanada do Supremo Tribunal Federal (suspensão 

do processamento da causa), até o julgamento do mencionado RE 852.475/SP.

É a questão de ordem que ora submeto aos Ilustres Pares.

VOTO-VISTA EM QUESTÃO DE ORDEM

Ementa: Processual Civil. Questão de ordem. Prescritibilidade 

das ação de indenização por dano ao erário. Suspensão do feito até o 

julgamento do RE 852.475/SP. Imprescritibilidade do dano ao erário 

afastada pela Corte de origem. Ausência de insurgência do parquet. 

Proibição de reformatio in pejus. Questão de ordem rejeitada.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se, originariamente, de ação 

civil pública de improbidade ajuizada em face de ex-Prefeito do Município 

de Pindamonhangaba pela contratação de serviço de divulgação dos atos da 

administração pela Rádio Difusora Taubaté Ltda sem prévio procedimento 

licitatório. Em primeira instância, o feito foi extinto com julgado de mérito pela 

ocorrência de prescrição. O Tribunal de origem reformou a sentença e afastou 

a prescrição, considerando que prazo prescricional tem seu início a partir do 

término do segundo mandato eletivo (dada a reeleição para o mesmo cargo do 

ex-prefeito).

O Ministro Sérgio Kukina, após o voto do Ministro Relator, pediu vista 

antecipada na sessão do dia 4.4.2017.

Na assentada do dia 25.4.2017, o Ministro Sérgio Kukina apresentou 

ao Colegiado questão de ordem com vistas a que seja cancelado o julgamento 

iniciado e que se aguarde até o julgamento fi nal do RE 852.475/SP. Narra que 

a presente ação de improbidade busca tão somente o ressarcimento ao erário 

em decorrência do prejuízo advindo da conduta tida por ímproba. Pontua 

o Ministro Kukina que a Corte de origem afastou a imprescritibilidade da 

pretensão de ressarcimento ao erário e consignou que a “ação de reparação de 

dano há prazo prescricional, na forma da legislação civil, não havendo nenhum 

motivo lógico para asseverar a imprescritibilidade” (fl . 454, e-STJ). Fundamenta 

que “até mesmo por decorrência lógica, é necessário, antes, estabelecer se é ou 

não prescritível a pretensão de ressarcimento do dano decorrente do alegado ato 

ímprobo para, só então, conforme o equacionamento dessa primeira questão, 

definir se o termo inicial do prazo prescricional é o término do primeiro 
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primeiro mandato (como entendem o recorrente e o Ministro Napoleão) ou o 

efetivo fi m do vínculo do agente com o Poder Público”.

Os demais ministros da Primeira Turma votaram pela rejeição da questão 

de ordem.

Na sequência, pedi vista dos autos.

Analisando o feito, é preciso primeiro destacar que não obstante o Tribunal 

de origem ter consignado que não há que se falar em imprescritibilidade da ação 

de ressarcimento ao erário, o Ministério Público não recorreu de tal decisão. Só 

consta dos autos recurso especial do requerido, no qual se discute o termo inicial 

do prazo prescricional.

Dessa forma, considero que não seria possível alterar o que foi decidido 

pela Corte de origem para entender pela imprescritibilidade da ação que busca o 

ressarcimento ao erário, pois estar-se-ia promovendo uma reformatio in pejus, já 

que não houve insurgência do Parquet contra tal premissa.

Portanto, seria inócua a suspensão do julgamento para que se aguarde o 

desenlace do RE 852.457/SP no STF, pois caso a Suprema Corte defi na pela 

imprescritibilidade, não se poderia aplicar tal tese no âmbito do recurso especial 

em apreço.

Ante o exposto, rejeito a questão de ordem.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: O Ministério Público do Estado de 

São Paulo, autor da subjacente ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa, afi rmou que Vito Ardito Lerário, então Prefeito do Município 

de Pindamonhangaba/SP, nesta qualidade, realizou a contratação da corré 

Rádio Difusora Taubaté Ltda., sem o prévio e devido procedimento licitatório. 

Pleiteou o órgão ministerial público, na exordial, tão somente a aplicação da 

penalidade de ressarcimento ao Erário dos valores indevidamente pagos pelo 

agente público à empresa radiofônica (fl . 15).

O Juízo de primeiro grau, ainda na fase do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, 

extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 269, IV, do CPC/1973), 

declarando a prescrição da pretensão do autor, porquanto o término do primeiro 

mandato do agente público implicado ocorreu em 31.12.2000 e a ação somente 

foi ajuizada em 2008.
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Inconformado, o Parquet estadual interpôs apelação, que foi provida, por 

maioria de votos, pela Décima Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. A ementa do acórdão fi cou assim redigida (fl . 385):

Improbidade administrativa.  Busca apenas de ressarcimento. 

Imprescritibilidade. Afastamento do decreto de prescrição, proclamado na 

fase do art. 17, § 8º da Lei n. 8.429/1992. Vigência que se dá ao o artigo 37, 

§ 5º da Constituição Federal: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para 

ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos 

ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Precedentes do 

E. Superior Tribunal de Justiça. Demais matérias processuais já rejeitadas no I. 

Juízo de origem. Preclusão. Volta dos autos à origem para prosseguimento, com 

citação dos réus para contestação e demais atos e termos. Recurso provido, com 

observação.

Contra esse acórdão, o réu Vito Ardito Lerário interpôs embargos 

infringentes, os quais, também por maioria, restaram rejeitados, mediante 

acórdão assim ementado (fl . 451):

Embargos Infringentes.

Improbidade administrativa. Ressarcimento de dano ao erário. Prescrição. 

Alcaide reeleito. Ato imputado como ímprobo perpetrado durante o primeiro 

mandato. Irrelevância. Termo a quo do prazo prescricional fi xado no término do 

segundo mandato, em conformidade com a jurisprudência do Colendo STJ.

Embargos Infringentes rejeitados.

Foi então que o ex-Prefeito Municipal interpôs recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, sustentando que 

o acórdão recorrido violou o art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992 e afi rmando, em 

síntese, o seguinte (fl . 469): (I) “tendo a norma determinado que a prescrição 

se inicia ao término do exercício do mandato, não pode tal dispositivo ser 

interpretado de forma extensiva, para considerar que o lapso prescricional se 

inicia após o término do segundo mandato”; (II) “resta claro, portanto, que o 

lapso prescricional com relação ao ato tido como ímprobo, no ano de 1997, 

iniciou-se em 31 de dezembro do ano de 2000, quando terminou o primeiro 

mandato do recorrente, e findou-se em 31 de dezembro de 2005. Com o 

ajuizamento da ação em 2008, resta a pretensão fulminada pela prescrição”.

Na sessão de 4.4.2017, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, eminente 

Relator do feito, encaminhou voto no sentido de dar provimento ao recurso 

especial interposto pelo agente público réu na subjacente ação civil pública por 
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ato de improbidade administrativa, estendendo os efeitos da decisão à pessoa 

jurídica corré.

Entendeu Sua Excelência, em síntese, que, nas hipóteses que envolvam 

atos de improbidade praticados por detentores de mandatos eletivos do Poder 

Legislativo, aos quais a Constituição Federal não atribui nenhuma limitação 

ao número de reeleições, o termo inicial da prescrição deveria ser o término 

do mandato no qual foi praticado o ato ímprobo, e não o término do último 

mandato, sob pena de, na prática, confi gurar-se situação de imprescritibilidade.

Na sequência, pedi vista dos autos, para um exame mais detido da 

controvérsia.

Em 25.4.2017, propus ao Colegiado questão de ordem no sentido de 

que o julgamento do presente apelo especial ficasse sobrestado até que o 

Supremo Tribunal Federal apreciasse o Recurso Extraordinário n. 852.475/SP, 

no qual foi reconhecida a presença de “repercussão geral do debate relativo 

à prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos 

tipifi cados como ilícitos de improbidade administrativa’”.

Rejeitado o encaminhamento por mim proposto, passo a proferir o voto-

vista sobre o mérito da controvérsia, anunciando, de logo, que, respeitosamente, 

ouso divergir do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Explico.

À saída, convém ressaltar que, na presente hipótese, o ato tido como 

ímprobo foi praticado por agente público ocupante de cargo eletivo do Poder 

Executivo (Prefeito Municipal). Logo, tendo em conta os limites da questão 

devolvida a esta Corte por meio do apelo especial, não há como examinar a 

controvérsia sob a perspectiva constante do voto do eminente Relator, segundo 

o qual, em se tratando de atos ímprobos praticados por membros do Poder 

Legislativo (em relação aos quais não há limite de reeleições), haveria, na 

prática, uma imprescritibilidade não prevista em lei ou Constituição.

Feita essa observação, relembro que, ao proferir voto-vista no REsp 

1.405.346/SP, tive ensejo de pontuar que o objetivo da regra estabelecida no 

art. 23 da LIA, para fi ns de contagem do prazo prescricional, é precisamente 

impedir que os protagonistas de atos de improbidade administrativa - quer 

agentes públicos, quer particulares em parceria com agentes públicos - enquanto 

permaneçam em seus postos, explorem indevidamente o prestígio, o poder e as 

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

impossibilitar as investigações.
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Em sintonia com essa linha de percepção, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é fi rme no sentido de que, nas ações por ato de improbidade 

administrativa, o prazo prescricional deve ser contado a partir do término 

do segundo mandato, em caso de reeleição no âmbito do Poder Executivo. 

Confi ram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade 

administrativa. Inovação em agravo regimental. Preclusão consumativa. 

Prescrição. Art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992. Reeleição. Termo inicial encerramento 

do segundo mandato. Confi guração do dolo genérico. Prescindibilidade de dano 

ao erário.

1. Descabe a esta Corte emitir juízo de valor em agravo regimental sobre tese 

que não foi objeto do recurso especial. Inovação do feito que não se admite. 

Preclusão consumativa caracterizada.

2. A aplicação do art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil, com a redação 

dada pela Lei n. 11.280/2006 - pronunciamento da prescrição -, é matéria de 

ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo pelas instâncias 

ordinárias.

3. É fi rme a jurisprudência do STJ, no sentido de contar-se o prazo prescricional 

previsto no art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992, nos casos de reeleição, a partir do 

encerramento do segundo mandato, considerando a cessação do vínculo do 

agente ímprobo com a Administração Pública.

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

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

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

segundo a jurisprudência desta Corte.

6. Agravos regimentais não providos.

(AgRg no AREsp 301.378/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 6.8.2013, DJe 14.8.2013)

Administrativo. Improbidade administrativa. Prescrição. Termo inicial. 

Reeleição. Término do segundo mandato.

1. O prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser 

contado a partir do segundo mandato em caso de reeleição porquanto, em que 

pesem sejam mandatos diferentes, existe uma continuidade no exercício da 

função pública pelo agente público.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.259.432/PB, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 6.12.2012, DJe 4.2.2013)
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Administrativo. Agravo. Recurso especial. Improbidade. Prefeito. Reeleição. 

Prazo prescricional. Dies a quo. Término do segundo mandato. Alínea “c”. Súmula 

n. 83/STJ.

1. A questão resume-se a saber se o prazo prescricional da ação de improbidade 

administrativa contra ato praticado no primeiro mandato de Prefeito será contado 

a partir do término deste mandato ou, no caso de reeleição, do segundo mandato.

2. A Lei de Improbidade associa, no artigo 23, inciso I, o início da contagem 

do prazo prescricional a cessação do vínculo temporário do agente ímprobo 

com a Administração Pública, ou, em outras palavras, o término do exercício de 

mandato eletivo.

3. De acordo com a justifi cativa da PEC de que resultou a Emenda n. 16/97, a 

reeleição, embora não prorrogue simplesmente o mandato, importa em fator de 

continuidade da gestão administrativa. Portanto, o vínculo com a Administração, 

sob ponto de vista material, em caso de reeleição, não se desfaz no dia 31 de 

dezembro do último ano do primeiro mandato para se refazer no dia 1º de janeiro 

do ano inicial do segundo mandato. Em razão disso, o prazo prescricional deve 

ser contado a partir do fi m do segundo mandato, uma vez que há continuidade 

do exercício da função de Prefeito, por não ser exigível o afastamento do cargo. 

Precedentes.

4. No que diz respeito à alínea “c”, aplicável o disposto na Súmula n. 83/STJ, 

segundo a qual: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a 

orientação do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 119.023/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 12.4.2012, DJe 18.4.2012)

Na presente hipótese, a contratação sem prévio procedimento licitatório 

se deu no ano de 1997. O primeiro mandato do agente público implicado 

se encerrou no ano de 2000 e o segundo, no ano de 2004. Portanto, como a 

subjacente ação civil pública foi proposta no ano de 2008, não há falar em 

prescrição.

Não bastasse, e também nos moldes da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, é imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos 

causados ao erário por atos de improbidade administrativa, aliás, o único pedido 

expressamente formulado na exordial do presente caso (fl . 15). Confi ram-se, a 

propósito:

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

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

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

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

improbidade administrativo, é imprescritível.

2. Recurso especial provido.

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

17.9.2013)

Administrativo. Pretensão de ressarcimento de danos causados ao erário por 

atos de improbidade administrativa. Imprescritibilidade.

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

imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de danos causados ao Erário 

por atos de improbidade administrativa. Precedentes também da Primeira e 

Segunda Turmas do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

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

22.5.2013)

Agravo regimental. Administrativo. Pretensão de ressarcimento de danos 

causados ao erário por atos de improbidade administrativa. Imprescritibilidade.

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

sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de danos causados 

ao erário por atos de improbidade administrativa.

Precedentes.

2 - Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no AREsp 179.921/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, DJe 15.4.2013)

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Prescrição 

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

autônoma. Ilegitimidade ad causam do Ministério Público. Inovação.

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

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

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

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

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

regimental.

3. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.

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

4.2.2013)
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Processual Civil. Recurso especial. Ação de ressarcimento ao erário. 

Improbidade administrativa. Legitimidade do Ministério Público.

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

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

agravo de instrumento para declarar a ilegitimidade ativa do Ministério Público 

para propor Ação de Improbidade Administrativa visando o ressarcimento dos 

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

concessão irregular de benefícios previdenciários.

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

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

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

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

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

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

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

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

previdenciários.

4. Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade do Ministério 

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

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

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

DJe 11.10.2012)

Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Ação civil 

pública. Improbidade administrativa. Pedido de ressarcimento. Possibilidade. 

Ação imprescritível. Precedentes.

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

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

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

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

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

Turma, DJ 08.05.2000; REsp 1.185.461/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 17.06.2010; EDcl no REsp 716.991/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJe 23.06.2010; REsp 991.102/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 24.09.2009; e REsp 1.069.779/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 13.11.2009.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.138.564/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 2.2.2011)
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Ante o exposto, pedindo vênia ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.644.846-RS (2016/0334164-2)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Ignez America Goncalves Camilo

Advogado: Ana Hercília Renosto Paula e outro(s) - PR030776

Recorrido: Estado do Paraná

Procuradora: Letícia Maria Detoni e outro(s) - RS066662

Recorrido: União

EMENTA

Direito Processual Civil e Intertemporal. Honorários 

advocatícios. Fazenda Pública. Sentença condenatória proferida na 

vigência do CPC/1973 e publicada já quando em vigor o CPC/2015. 

Novo estatuto. Observância.

1. No que diz respeito às causas em que for parte a Fazenda 

Pública, o art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015 estabeleceu critérios 

objetivos para a fi xação dos honorários de sucumbência com base no 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, 

prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para 

tal apuração.

2. Apesar de a propositura da ação demarcar os limites da 

causalidade e os riscos de eventual sucumbência, o Superior Tribunal 

de Justiça elegeu a sentença – ato processual que qualifi ca o nascedouro 

do direito à percepção dos honorários advocatícios – como marco para 

a incidência das regras do novo estatuto processual, notadamente em 

face da natureza jurídica híbrida do referido instituto (processual-

material).
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3. A despeito de ser possível a incidência dos honorários previstos 

nos art. 85, § 11, do CPC/2015, em sede recursal (Enunciado 

Administrativo n. 7 do STJ), os honorários de sucumbência deverão 

obedecer à legislação vigente na data da sentença ou do acórdão que 

fi xou a condenação, lembrando-se que a decisão produz todos os seus 

efeitos jurídicos somente após a sua publicação.

4. Hipótese em que a sentença foi proferida sob a égide do 

CPC/1973, sendo o decisum, contudo, publicado já na vigência no novo 

Código Processual, considerando-se as peculiaridades da contagem 

dos prazos no processo eletrônico (art. 5º da Lei n. 11.419/2006, c/c o 

art. 224 do CPC/2015).

5. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de 

origem reexamine o valor dos honorários de sucumbência, à luz do 

disposto no art. 85, § 3º e seguintes, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, dar provimento ao recurso especial para determinar que o 

Tribunal de origem reexamine o valor dos honorários de sucumbência, à luz 

do disposto no § 3º e seguintes do art. 85 do CPC, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito 

Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa (Presidente) votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 31.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso especial interposto 

por Ignez America Goncalves Camilo, com fulcro na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão do Tribunal Federal da 4ª Região, assim ementado 

(e-STJ fl . 497):
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Ação ordinária. Medicamento. Cessação do tratamento. Perda superveniente 

do objeto. Direito personalíssimo. Extinção sem resolução do mérito. 

Sucumbência. Princípio da causalidade.

1. Não há interesse processual quando não mais existe a necessidade de ir a 

juízo para alcançar a tutela pretendida.

2. Tendo em vista a solidariedade dos entes federativos que integram o pólo 

passivo da presente demanda, resta afastada a possibilidade de qualquer um 

deles de eximir-se da obrigação.

3. A responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, no caso de 

extinção do processo sem exame do mérito, é da parte que deu causa a demanda.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fl s. 519/523).

Nas suas razões, a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, 

violação aos arts. 14 e 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil de 2015, bem como 

ao art. 22 e seguintes da Lei n. 8.906/1994, sustentando que devem ser aplicados 

os novos parâmetros concernentes à fi xação dos honorários advocatícios, em 

razão de a Fazenda Pública fi gurar como parte na presente demanda.

Afi rma que os honorários de sucumbência foram arbitrados em percentual 

irrisório. Diante disso, requer a majoração dos honorários de sucumbência para 

montante não inferior ao mínimo de 10%, tendo como base o valor atribuído à 

causa (R$ 13.196,23) e obtido na condenação.

Nas contrarrazões, a União alega, preliminarmente, que o preparo do 

recurso deveria ter sido efetivado, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC/2015, 

porquanto a matéria objeto do apelo especial diz respeito exclusivamente ao 

valor dos honorários de sucumbência, cujo interesse pertence exclusivamente 

aos advogados.

Acrescenta que não se aplica o disposto no art. 1.007, § 2º, do CPC/2015, 

visto que não se trata de complementação mas de evidente ausência de preparo, 

além de o recurso tratar de questão acessória (majoração de honorários) e não de 

mérito (e-STJ fl s. 546/544).

Quanto à matéria de fundo, aduz que “não há uma condenação pecuniária 

específica, mas uma determinação de fornecimento de medicamentos, 

tratamentos ou outros insumos, prestações que não possuem um proveito 

econômico stricto sensu” (e-STJ fl . 552), razão pela qual “descabe a fi xação da 

verba honorária em eventuais percentuais sobre o valor da causa ou da prestação 

vindicada, não sendo aplicável o art. 85, § 3º, do NCPC, devendo ser arbitrado o 

valor equitativamente (art. 85, § 8º)” (e-STJ fl . 553).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

148

O Estado do Paraná também defende a aplicação da pena de deserção, 

além de sustentar que o disposto no art. 85 do CPC/2015 carece do devido 

presquestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 211 do STJ, acentuando, 

por fi m, não ser possível a revisão da verba honorária, em face do óbice contido 

na Súmula 7 desta Corte.

Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem às e-STJ fl s. 

520/530.

Na sessão de julgamento do dia 20.04.2017, a Primeira Turma, por maioria 

de votos, vencida parcialmente a em. Ministra Regina Helena Costa, decidiu 

converter o julgamento do presente feito em diligência para que, no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, proceda-se à intimação da parte recorrente para o 

recolhimento do preparo, consoante § 4º do art. 1.007, c/c o § 5º do art. 99 do 

CPC/2015, nos termos da seguinte ementa:

Processual Civil. Direito à saúde. Honorários de sucumbência. Fazenda Pública. 

Sentença publicada na vigência do CPC/2015. Preliminar de deserção afastada. 

Conversão do julgamento do recurso especial em diligência. Cabimento. Exegese 

do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

1. Quando o recurso versar exclusivamente sobre honorários de sucumbência, 

o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora não se estende ao 

advogado, a teor do art. 99, § 5º, do CPC/2015.

2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não 

gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida a oportunidade 

ao interessado para providenciar o recolhimento em dobro ou, alternativamente, 

comprovar o status de hipossufi ciência fi nanceira, nos termos da Lei n. 1.060/1950, 

consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual.

3. Considerando que o art. 1.007, § 3º, do mesmo diploma legal dispensa 

o recolhimento do porte de remessa e de retorno, quando se tratar de autos 

eletrônicos, impõe-se a intimação da recorrente para o recolhimento tão somente 

das custas processuais.

4. Conversão do julgamento do recurso especial em diligência para determinar 

a intimação da parte recorrente, na pessoa de seu advogado, a fi m de que realize 

o recolhimento em dobro das custas processuais, sob pena de deserção.

Às e-STJ fls. 592/594, a parte recorrente junta o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, tendo sido posteriormente os autos a mim 

conclusos para o julgamento do mérito recursal.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Conforme estabelecido pelo 

Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC” (Enunciado 

Administrativo n. 3).

Feita essa anotação, observa-se que o novo Código de Processo Civil 

inovou no tocante às regras alusivas à fi xação dos honorários advocatícios, 

principalmente no que diz respeito aos percentuais a serem arbitrados e à 

condenação em casos que envolvem a Fazenda Pública.

Com efeito, no que diz respeito a causas em que for parte a Fazenda 

Pública, o art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para 

fi xação do honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e 

escalonadas como parâmetro para apuração da verba advocatícia.

O novo CPC, contudo, manteve o princípio da causalidade na fi xação dos 

honorários, de modo que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com os 

honorários advocatícios. Para melhor esclarecimento quanto à matéria, impõe-

se transcrever o art. 85, § 3º e incisos, do NCPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor.

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fi xação dos honorários 

observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes 

percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 

2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos 

até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
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V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que, apesar de a propositura da ação 

demarcar os limites da causalidade e os riscos de eventual sucumbência, o 

Superior Tribunal de Justiça elegeu a sentença – ato processual que qualifi ca o 

nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios – como marco 

para a incidência das regras do novo estatuto processual, notadamente em face 

da natureza jurídica híbrida do referido instituto (processual-material).

A propósito:

Recurso especial. Processo Civil. Arbitragem. Execução. Título executivo 

extrajudicial. Contrato de locação. Cláusula compromissória. Embargos do 

devedor. Mérito. Competência do juízo arbitral. Questões formais, atinentes a 

atos executivos ou de direitos patrimoniais indisponíveis. Competência do juízo 

estatal. Honorários advocatícios. Natureza jurídica. Lei nova. Marco temporal para 

a aplicação do CPC/2015. Prolação da sentença.

(...)

6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza 

processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas 

sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como 

ato processual que qualifi ca o nascedouro do direito à percepção dos honorários 

advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras 

fi xadas pelo CPC/2015.

7. No caso concreto, a sentença fi xou os honorários em consonância com o 

CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o 

acórdão recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, 

as regras do diploma processual anterior.

8. Recurso especial provido. (REsp 1.465.535/SP, Relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, Órgão Julgador T4 - Quarta Turma, DJe 22.08.2016). (Grifos acrescidos.)

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Enunciado Administrativo 

n. 03/STJ. Servidor público federal. Reajuste de 3,17%. Violação do art. 535 do 

CPC/1973. Inocorrência. Honorários advocatícios. Apreciação da controvérsia 

à luz do art. 20, § 3º e § 4º, do CPC/1973. Aplicação do art. 85 do CPC/2015. 

Impossibilidade. Agravo interno não provido.

(...)

2. A irresignação objeto do apelo especial se deu sob o fundamento 

de malversação do art. 20 do CPC/1973, no arbitramento da verba honorária 

sucumbencial, a qual seria irrisória, estando, portanto, a controvérsia adstrita a 

apreciação da violação do referido dispositivo legal, quando aplicado in casu.
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3. É incabível em sede de agravo interno sustentar a violação do art. 85 do 

CPC/2015, ao argumento de que se trata regra de natureza processual que 

incidiria na espécie tão logo entrasse em vigor, justamente porque que elenca 

parâmetros objetivos para fi xação de honorários advocatícios, quando é parte 

a Fazenda Pública, afastando expressamente o emprego da equidade, premissa 

adotada pelo CPC/1973.

4. Aplicar os critérios do § 3º do art. 85 do CPC/2015 aos feitos julgados na 

sistemática do CPC/1973, comprometeria o critério da equidade previsto em lei 

como regra a ser observada pelo magistrado, e que fundou a interposição 

do recurso especial. Ademais, evidente que sequer preencheria o necessário 

prequestionamento.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.605.551/PE, Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, DJe 07.11.2016) 

(Grifos acrescidos.)

Agravo interno. Decisão que deu provimento ao recurso especial. Apelo 

fundado no CPC/1973 Procedência do pedido autoral. Fixação da verba honorária. 

Critérios do novo CPC/2015. Inaplicabilidade. Enunciado Administrativo 7/STJ. 

Majoração. Indeferimento. Precedente do STJ.

1. O acórdão recorrido (fl s. 184/195) foi publicado na vigência do CPC/1973. Desse 

modo, as alterações relativas ao cálculo dos honorários advocatícios introduzidas 

pelo novo CPC/2015 não têm aplicação ao caso dos autos, em observância à regra de 

direito intertemporal prevista no artigo 14 da nova Lei Adjetiva Civil.

2. Nessa diretriz, a propósito, o Plenário do STJ, na sessão realizada no dia 

9 de março de 2016, aprovou o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, segundo o 

qual “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 

de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais 

recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC).”

3. Consequentemente, não há falar na observância dos critérios tarifados que vêm 

estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do novo CPC/2015.

4. Segundo o entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito previsto artigo no artigo 543-C do 

Código de Processo Civil, “vencida a Fazenda Pública, a fi xação dos honorários não 

está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como 

base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 

4º, do CPC, ou mesmo um valor fi xo, segundo o critério de equidade.” (REsp n. 

1.155.125/MG, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 06.04.2010).

5. A verba honorária foi estipulada pela decisão ora agravada de forma 

adequada e razoável, além de observar os critérios delineados pela jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível a majoração pleiteada 

pela ora agravante.
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6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.325.649/

AP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, DJe 

30.06.2016) (Grifos acrescidos.)

Portanto, a despeito de ser possível o arbitramento dos honorários na 

forma prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 em sede recursal (Enunciado 

Administrativo n. 7 do STJ), tal verba sucumbencial deverá obedecer à legislação 

vigente na data da sentença ou do acórdão que fi xou a condenação, lembrando-

se que a decisão produz todos os seus efeitos jurídicos somente após a sua 

publicação.

No caso, apesar de a sentença ter sido proferida sob a égide do CPC/1973, 

o decisum foi considerado publicado em 28.03.2016 (vide certidão de e-STJ 

fl . 402), já na vigência no novo Código Processual, levando-se em conta as 

peculiaridades da contagem dos prazos no processo eletrônico (art. 5º da Lei n. 

11.419/2006, c/c o art. 224 do CPC/2015).

Delimitado o direito intertemporal, observa-se que a sentença condenou 

os réus ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso de apelação, a ora recorrente pugnou pela fi xação 

da verba honorária com fulcro nos arts. 1.009 e seguintes e 85, caput e § 3º, do 

Código de Processo Civil/2015, c/c o art. 22 da Lei n. 8.906/1994, em face de a 

Fazenda Pública ser parte na demanda. A Corte de origem negou provimento 

ao recurso da autora, limitando-se a afi rmar, in verbis (e-STJ fl . 495):

No tocante ao quantum arbitrado pela sentença, tenho que o valor merece 

adequação, devendo ser estabelecido em atendimento aos critérios de 

razoabilidade, em conformidade com o § 4º do art. 20, do CPC. Levando-se em 

conta o tempo de tramitação (cerca de um ano e três meses até a sentença), 

bem como a inexistência de incidentes processuais que exigissem constantes 

diligências por parte dos procuradores, tenho por justo e suficiente que os 

honorários advocatícios sejam fi xados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pro rata.

Instado a se manifestar sobre os honorários de sucumbência, à luz do novo 

Código de Processual Civil, por meio de embargos de declaração, a Corte a quo, 

mais uma vez, manteve-se silente a respeito da questão sub judice, anotando, no 

que interessa (e-STJ fl . 520):

Assim, em relação aos embargos da parte autora, tenho que os mesmos não 

merecem provimento, pois o valor dos honorários advocatícios foi estabelecido 
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em atendimento aos critérios de zelo do profi ssional, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço, segundo o artigo 85, incisos, NCPC. 

Logo, levando-se em conta que o feito tramitou durante cerca de um ano e três 

meses até a prolação da sentença, correta a aplicação do quantum de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pro rata, não havendo omissão na decisão embargada. (grifei)

É certo que o juiz, para fi xação dos honorários, não deve deixar de analisar 

“o grau de zelo profi ssional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço”, mas deverá fazê-lo dentro dos parâmetros estabelecidos no § 

3º do art. 85 do CPC/2015.

Assim, considerando que a condenação dos honorários é que efetivamente 

estabelece os critérios para a solução da lide, notadamente o alcance e a extensão 

das normas a serem aplicadas, forçoso convir que o Tribunal de origem deveria 

ter observado os limites objetivos instituídos pelo novo Código de Processo 

Civil ao fi xar o valor do honorários de sucumbência, em face de a demanda 

envolver a Fazenda Pública.

Diante desse contexto, apesar de a recorrente não ter alegado violação ao 

art. 1.022 do CPC/2015, em observância aos princípios da primazia da decisão 

de mérito, previsto nos arts. 4º e 6º do mesmo diploma legal, impõe-se o retorno 

dos autos ao Tribunal de origem para que reexamine a questão submetida ao 

seu crivo, com a observância dos novos parâmetros estabelecidos pela Lei n. 

13.105/2015, não sendo possível o exame direto por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar que o 

tribunal de origem reexamine o valor dos honorários de sucumbência, à luz do 

disposto no art. 85, § 3º e seguintes, do CPC/2015.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.657.797-PA (2017/0046965-8)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Recorrido: Agostinho Alves de Souza

Advogado: Georde A Machado e outro(s) - PA009706
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EMENTA

Previdenciário. Código de Processo Civil de 1973. Aplicabilidade. 

Soldado da borracha. Pensão mensal vitalícia. Art. 54 da ADCT da 

Constituição da República. Justifi cação judicial proposta antes da 

alteração legislativa trazida pela Lei n. 9.711/1998. Início de prova 

material. Inexigibilidade.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data 

da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, 

in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - In casu, a Justifi cação Judicial visando a concessão da pensão 

mensal vitalícia, destinada ao seringueiro e prevista no art. 54 do 

ADCT da Constituição da República, foi ajuizada antes da alteração 

da redação do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, pela Lei n. 9.711/1998, 

sendo, inexigível, portanto, início de prova material para a concessão 

do benefício. Precedente.

III - Recurso Especial do INSS improvido.

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), 28 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 5.4.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra acórdão 
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prolatado, por unanimidade, pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região no julgamento de apelação, assim ementado (fl s. 123/124e):

Constitucional. Previdenciário. Processual Civil. Serigueiro (soldado da 

borracha). Pensão mensal vitalícia. ADCT. Artigo 54, § 3º não aplicabilidade da 

Lei n. 9.711/1998 que alterou o artigo 3º da Lei n. 7.986/1989 ao caso concreto. 

O ajuizamento da justifi cação judicial e a respectiva homologação por sentença 

ocorreu antes da edição da Lei n. 9.711/1998. Prova sufi ciente para a demonstração 

do direito à pensão mensal vitalícia em prol dos soldados da borracha. A redação 

original da Lei n. 7.986/1989 não exigia o início razoável de prova material. Direito 

Processual adquirido. Apelação e remessa ofi cial desprovidas. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos.

1. O INSS interpõe recurso de apelação contra sentença que lho condenou 

a pagar à parte autora pensão vitalícia de dois salários mínimos, nos termos do 

artigo 54 do ADCT, § 3º e da Lei n. 7.986/1989. Em sua apelação, a autarquia 

previdenciária alega, basicamente, a ausência de qualquer prova documental 

e a impossibilidade de reconhecer o direito ao benefi cio em questão por prova 

exclusivamente testemunhal.

2. No caso dos autos, a parte autora cumpriu os requisitos para a concessão 

da pensão mensal vitalícia de dois salários mínimos, nos termos do artigo 54 

do ADCT, § 3º o da redação original da Lei n. 7.986/1989, que não exigia inicio 

razoável de prova material.

3. Com efeito, está provado nos autos os fatos em que repousam a seguinte 

passagem da sentença recorrida: “A Primeira Seção do Tribunal Regional 

Federal da 1a Região, no julgamento dos Embargos Infringentes na Apelação 

Cível n. 1998.01.00.070506-1/DF, entendeu que a inadmissibilidade da prova 

exclusivamente testemunhai só veio a lume com a edição da Lei n. 9.711. de 20 de 

novembro de 1998, sendo a justifi cação judicial documento hábil á comprovação 

da condição de soldado da borracha. A prova testemunhai produzida atestou 

que o autor participou do esforço brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, 

trabalhando na extração da borracha na região Amazônica. O ajuizamento da 

justifi cação judicial e a homologação ocorreram anteriormente à edição da Lei n. 

9.711/1998 e, por conseguinte, tem direito o autor à concessão do benefi cio.”

4. É cediço que a norma processual superveniente, em regra, aplica-se 

imediatamente aos processos pendentes. Por outro lado. a exigência probatória 

sufi ciente para o reconhecimento do direito à pensão vitalícia a que se refere o 

§ 3º do artigo 54 do ADCT, nos termos da redação original da Lei n. 7.986/1989, 

confi gura direito processual adquirido, visto que a justifi cação judicial o a sua 

homologação foram efetivados antes da vigência da lei posterior mais rigorosa. 

É dizer, os atos processuais consumados sob a égide de uma norma e que deles 

derivam direitos subjetivos, não podem ser desfeitos sob pena de violação ao 

princípio assecuratório da intangibilidade do direito adquirido.
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5. Apelação do INSS e remessa ofi cial desprovidas.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-

se ofensa aos arts. 3º da Lei n. 7.986/1989 (com redação dada pela Lei n. 

9.711/1998) e 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, alegando-se, em síntese, que 

após a alteração legislativa passou-se a exigir início de prova material para 

a comprovação da efetiva prestação de serviços dos chamados “soldados da 

borracha”, para efeito do recebimento do benefício previsto no art. 54 do 

ADCT/1988.

Sem contrarrazões (fl s. 134e), o recurso foi admitido (fl s. 136/137e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, consoante o 

decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

Cinge-se a controvérsia a respeito da exigibilidade de início de prova 

material para a comprovação do exercício de atividade de seringueiro no período 

da 2ª Guerra Mundial, nos termos do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, com redação 

dada pela Lei n. 9.711/1998, no caso de Justifi cação Judicial proposta antes da 

alteração legislativa.

No caso, o tribunal de origem, com base em Justifi cação Judicial processada 

na vigência da redação original do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, reconheceu o 

trabalho da parte autora na produção de borracha durante a 2º Guerra Mundial 

na Região Amazônica, nos seguintes termos (fl s. 119/124e):

(...)

No caso dos autos, a parte autora cumpriu os requisitos para a concessão 

da pensão mensal vitalícia de dois salários mínimos, nos termos do artigo 54 

do ADCT, § 3º e da redação original da Lei n. 7.986/1989. que não exigia início 

razoável de prova material.

Com efeito, está provado nos autos os fatos em que repousam a seguinte 

passagem da sentença recorrida: “A Primeira Seção do Tribunal Regional 

Federal da 1a Região, no julgamento dos Embargos Infringentes na Apelação 
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Cível n. 1998.01.00.070506-1/DF entendeu que a inadmissibilidade da prova 

exclusivamente testemunhai só veio a lume com a edição da Lei n. 9.711, de 20 de 

novembro de 1998, sendo a justifi cação judicial documento hábil á comprovação 

da condição de soldado da borracha. A prova testemunhai produzida atestou 

que o autor participou do esforço brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial, 

trabalhando na extração da borracha na região Amazônica. O ajuizamento da 

justifi cação judicial e a homologação ocorreram anteriormente à edição da Lei n. 

9.711/1998 e. por conseguinte, tem direito o autor à concessão do benefi cio.”

É cediço que a norma processual superveniente, em regra, aplica-se 

imediatamente aos processos pendentes. Por outro lado, a exigência probatória 

sufi ciente para o reconhecimento do direito à pensão vitalícia a que se refere o 

§ 3º do artigo 54 do ADCT, nos termos da redação original da Lei n. 7.986/1989, 

configura direito processual adquirido, visto que a justificação judicial e a sua 

homologação foram efetivados antes da vigência da lei posterior mais rigorosa.

É dizer, os atos procossuais consumados sob a égide de uma norma e que 

deles derivam direitos subjetivos, não podem ser desfeitos sob pena de violação 

ao princípio assecuratório da intangibilidade do direito adquirido (destaques 

meus).

Com efeito, entendo que a Justifi cação Judicial proposta antes da alteração 

legislativa deve ser processada de acordo com a redação original do art. 3º da Lei 

n. 7.986/1989, sendo, portanto, inexigível a apresentação de prova material para 

a comprovação do exercício da atividade de seringueiro.

Nesse sentido, o recente julgado desta 1ª Turma:

Previdenciário. Soldado da borracha. Pensão mensal vitalícia. Art. 54 da ADCT 

da CF/1988. Lei n. 9.711/1998. Justifi cação judicial requerida na vigência da Lei 

n. 7.986/1989 que admitia a justifi cação como meio de prova hábil, antes da 

alteração legislativa trazida pela Lei n. 9.711/1998, que passou a exigir início 

de prova matéria. Condição de seringueiro reconhecida pelo juiz sentenciante 

e confi rmada pelo Tribunal de origem. Recurso especial do INSS a que se nega 

provimento, em divergência ao voto do eminente relator, com as devidas vênias.

1. A justifi cação, administrativa ou judicial, equivale a início de prova material, 

tendo em vista que na vigência do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, em sua redação 

original, era o documento hábil a comprovar o exercício da atividade de 

seringueiro.

2. Tal dispositivo legal, em sua redação original, garantia que a comprovação 

da prestação de serviços para fi ns de concessão do benefício poderia ser feita 

por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a justificação 

administrativa ou judicial, sem início de prova material, que somente passou a 

ser exigida com a Lei n. 9.711/1998, a qual não pode retroagir para prejudicar a 
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Justifi cação Judicial realizada pelo seringueiro em 1997, ao abrigo e ao amparo da 

legislação então vigente.

3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram que a Justifi cação 

Judicial foi protocolizada pelo Ministério Público Federal em agosto de 1997, ainda 

na vigência da redação original do art. 3º da Lei n. 7.986/1989, o que lhe garante que 

tal documento sirva como comprovação da condição do autor, sem exigência de 

qualquer outra prova material.

4. Não é demais frisar que o Soldado da Borracha recebeu tratamento especial 

da própria norma constitucional transitória, valorizando o esforço de trabalho 

dessas pessoas no período da Segunda Guerra Mundial e reconhecendo que 

muitos foram trabalhar nos seringais do Norte sem que tenham sido regularmente 

contratados, submetendo-se às mais adversas condições de trabalho, sendo que 

quase todos eram nordestinos pobres e explorados.

5. Tal situação ainda hoje é vista, especialmente nas Regiões Norte e Nordeste 

do país, que ainda mantêm milhares de pessoas submetidas a rígidos regimes de 

trabalho semi-escravo sem a formalidade necessária a lhes garantir seus direitos 

previdenciários e sem respeito às normas trabalhistas, imagina-se, então, em 

1939, como era a situação desses brasileiros que se lançaram ao trabalho de 

extração da seringa.

6. Impor a esses Trabalhadores árduos obstáculos burocráticos à concessão 

de seu benefício, contraria não só os princípios constitucionais que norteiam os 

benefícios previdenciários, como também contraria a lógica e a realidade dos 

fatos e os pilares dos Direitos Humanos.

7. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento, mantendo-se incólume 

o acórdão e a sentença que reconheceram a concessão do benefício ao autor.

(REsp 1.329.812/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 06.12.2016, DJe 

20.02.2017, destaque meu).

Isto posto, nego provimento ao Recurso Especial do INSS.


