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EMENTA

Processual Civil. Agravos em recurso especial. Ação declaratória 

c/c cobrança. Decisão que resolve questões eminentemente 

interlocutórias e reconhece a prescrição de parte do débito. 

Interposição de agravo de instrumento e apelação. Violação do art. 535 

do CPC/1973. Não ocorrência. Hipótese de excepcional afastamento 

do princípio da unicidade recursal, a ensejar o conhecimento da 

apelação. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem 

para julgar a apelação.

1. Hipótese em que, contra a mesma decisão, a Itaipu manejou 

agravo de instrumento em relação ao reconhecimento da necessidade 

de formação de litisconsórcio passivo e chamamento ao processo, 

e apelação quanto ao demais pontos, relativos ao acolhimento da 

ilegitimidade passiva, prescrição de parte dos débitos, e condenação de 

verbas sucumbenciais, os quais deram origem, respectivamente, ao REsp 

1.625.833/PR e ao presente AREsp 1.021.394/PR.
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2. No que diz respeito ao caso dos autos, a Corte de origem, por 

maioria, entendeu por bem acolher a questão de ordem suscitada pelo 

relator, para, diante das peculiaridades do caso dos autos, afastar a violação 

do princípio da unicidade recursal e conhecer da apelação. Ato contínuo, 

anulou, de ofício, a decisão impugnada na parte em que reconheceu a 

prescrição, por entender se tratar de inadmissível sentença parcial de 

mérito (decisão mista), julgando a apelação prejudicada quanto ao ponto. 

Além disso, não conheceu da apelação no tocante ao reconhecimento 

da ilegitimidade passiva ad causam das rés para responder por algumas 

despesas, por entender que essa matéria deveria ser impugnada em 

agravo de instrumento.

3. No presente recurso, as recorrentes Voith Hydro Ltda. e Alston 

Brasil Energia e Transporte Ltda. defendem, em suma, que a Apelação 

da Itaipu não poderia ser conhecida, porque o recurso cabível era o de 

agravo de instrumento, além de que não há nulidade na decisão de 

primeiro grau, que reconhece a prescrição de parte dos pedidos da 

Itaipu e determina o prosseguimento do feito quanto aos demais.

4. Não há violação do artigo 535 do CPC/1973 quando o acórdão 

recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a respeito 

das questões relevantes para a solução da controvérsia.

5. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a decisão 

que reconhece a prescrição de parte da dívida executada, sem por 

fi m ao processo, é interlocutória, desafi ando o recurso de agravo de 

instrumento e não de apelação. Precedentes: REsp 1.727.032/SP, Rel. 

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/05/2018; AgInt no 

REsp 1.517.815/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

DJe 01/09/2016; REsp 1.186.022/RO, Rel. Min. Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 29/04/2010; AgRg no REsp 1.318.312/PR, Rel. 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/04/2014.

6. Ocorre que, no caso dos autos, não obstante a decisão atacada 

não tenha posto fi m ao processo, o próprio juiz singular nomeou o 

provimento jurisdicional de sentença e, ainda, discorreu acerca das 

consequências de eventual interposição de agravo de instrumento e 

de apelação, dando a entender ser necessária a interposição de dois recursos 

para atacar integralmente o decisum.
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7. Diante desse cenário, assim como decidiu o Tribunal de origem, 

o princípio da unirrecorribilidade há de ser mitigado no caso específi co 

dos autos, porquanto a decisão proferida, além de causar tumulto 

processual, claramente induziu o recorrente a erro, o que afasta a 

ocorrência de erro grosseiro e de má-fé, propiciando o conhecimento 

da apelação e, por conseguinte, a análise da matéria nela impugnada. 

Precedentes: EAREsp 230.380/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Segunda Seção, DJe 11/10/2017; AgRg no AREsp 

228.816/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

DJe 10/05/2016; REsp 1.104.451/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 15/08/2011; REsp 898.115/PE, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 21/05/2007.

8. Porém, o acórdão há de ser reformado no ponto em que decretou a 

nulidade da decisão impugnada na parte em que reconheceu a prescrição, na 

medida em que tal decisão, ao contrário do assentado na origem, não 

se trata de sentença parcial de mérito, inadmissível no nosso ordenamento 

jurídico sob a égide do CPC/1973, mas sim de decisão interlocutória sobre 

matéria elencada no artigo 269 do CPC, não havendo, portanto, óbice legal 

ou processual à sua prolação, a ensejar qualquer nulidade.

9. Agravos das empresas Voith Hidro e Alstom Brasil conhecidos, para 

dar parcial provimento aos recursos especiais, tão somente para que os autos 

retornem ao Tribunal de origem, para que seja julgada a apelação na parte 

em que foi considerada prejudicada (prescrição).

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

prosseguindo o julgamento, por maioria, vencida parcialmente a Sra. Ministra 

Regina Helena Costa, conhecer do agravo para dar parcial provimento aos 

recursos especiais, tão somente para que os autos retornem ao Tribunal de 

origem, para que seja julgada a apelação na parte em que foi considerada 

prejudicada (prescrição), nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria (Presidente) e Napoleão Nunes 

Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 07 de maio de 2019 (data do julgamento).
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Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 14.5.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Tratam-se de agravos interpostos por 

Voith Hidro Ltda. e Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. contra decisão 

da Corte de origem que não admitiu os seus recursos especiais, em razão, 

respectivamente: i) da inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/1973 e 

incidência das Súmulas 7 e 83/STJ e 283/STF; e ii) da incidência das Súmulas 

7 e 83/STJ e 283/STF

O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl . 3.969):

Questão de ordem em apelação. Decisão mista. Nulidade parcial. Cisão do 

processo. Determinação judicial que não se coaduna com o direito processual 

pátrio. Questão de mérito devolvida a processamento. Observância do devido 

processo legal.

1. Mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.232/2005 no conceito 

de sentença (arts. 162, § 1º, 269 e 463 do CPC), não se admite a resolução 

defi nitiva fracionada da causa mediante prolação de sentenças parciais de mérito. 

Precedente Superior Tribunal de Justiça.

2. Constata-se erro in procedendo ao ser proferida decisão mista, tendo o 

Magistrado de origem impulsionado a parte a interpor duplo recurso, com ofensa 

ao princípio da unirrecorribilidade e desencadeando a cisão processual, o que 

não se coaduna com o direito processual pátrio.

3. Questão de ordem solvida para reconhecer a nulidade parcial da decisão 

proferida, não conhecer do recurso na parte em que a matéria era agravável 

(ilegitimidade de parte) e julgar prejudicado o pleito na parte em que enfrenta 

o mérito decidido parcialmente. Devolução do tema ao Julgador originário para 

unifi cação da demanda.

Todas as partes opuseram Embargos de declaração, que foram acolhidos a 

título de esclarecimento, nos seguintes termos (4.050/4.051):

Embargos de declaração. Nulidade afastada. Omissões e contradições 

inexistentes. Rediscussão. Prequestionamento.

1. A retifi cação de acórdão só tem cabimento nas hipóteses de inexatidões 

materiais, erros de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade.
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2. A questão de ordem apresentada fi ncou-se em admissibilidade recursal, 

tópico a ser enfrentado em qualquer recurso processual, tanto que veio 

expressamente devolvido a esta Corte pelas partes em razões e contrarrazões 

recursais. O tema sobre a nulidade parcial da decisão foi objeto de sustentação 

oral das partes e, após iniciado o julgamento pelo Colegiado, a embargante 

apresentou memoriais sustentando a impossibilidade do conhecimento de ofício 

de questões quando se teve não conhecimento do recurso, bem ainda, sobre a 

inexistência de nulidade a ser reconhecida.

3. Os embargos declaratórios não servem ao objetivo de rediscutir o mérito da 

causa.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas 

pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados tenham sido sufi cientes 

para embasar a decisão.

5. De forma a viabilizar o acesso às Instâncias Superiores, possível o 

acolhimento dos embargos de declaração, ainda que seja para tão-somente 

explicitar que a decisão embargada não contrariou nem negou vigência aos 

dispositivos legais invocados.

A Voith Hidro Ltda., em seu recurso especial, alega violação do artigo 535, 

I e II, do CPC/1973, ao argumento de que a Corte local foi omisso quanto 

ao fundamento para afastar o princípio da unirrecorribilidade, bem como 

incorreu nas seguintes contradições: i) reconhecimento de que o recurso de 

apelação é inadmissível e, ao mesmo tempo, o acolhimento de questão de ordem 

pública, para anular parte da decisão atacada; e ii) a fundamentação do acórdão, 

embasada no entendimento fi rmado no REsp 1.281.978/RS, é inconciliável 

com o seu dispositivo.

Quanto ao mérito, aduz ofensa aos seguintes artigos:

i) art. 162, caput e §§ 1º e 2º do CPC, eis que é indubitável que a decisão 

saneadora, impugnada pela apelação na origem, possui natureza interlocutória 

(e não decisão mista ou sentença parcial de mérito), mesmo tendo deliberado 

sobre as matérias do art. 267 (ilegitimidade passiva) e 269 (prescrição), posto 

que não extinguiu a fase de conhecimento (determinou o prosseguimento do 

processo, produção de provas, citação de terceiros trazidos ao processo);

ii) arts. 473, 513, 522 do CPC, na medida em que, dada a natureza 

interlocutória da decisão, o único recurso cabível da decisão impugnada na 

origem era o agravo de instrumento, sendo caso de não conhecimento da 

apelação manejada, por erro grosseiro, o que impossibilita a análise de quaisquer 

questões relativas à decisão de primeiro grau, ainda que de ordem pública. 
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A esse respeito, acrescenta ter havido preclusão consumativa e violação ao 

princípio da unirrecorribilidade recursal, além de defender que, “ainda que a 

decisão recorrida pudesse causar qualquer dúvida, mesmo aos mais experientes 

advogados de uma empresa binacional, competia à parte opor embargos de 

declaração para esclarecer essa questão, o que, contudo, a Itaipu deixou de fazer” 

(fl s. 4.097);

iii) arts. 512 e 515, caput, §§ 1º e 2º do CPC, tendo em vista que: “i) a 

Itaipu não suscitou, em seu recurso de apelação, a suposta nulidade da decisão 

recorrida; (ii) ademais, se o recurso não foi conhecido, nenhuma questão atinente 

à decisão de primeiro grau, nem mesmo de ordem pública, poderia ser analisada” 

(fl s. 4.009); e

iv) arts. 219, § 5º, 295, IV, e 329 do CPC, ante a possibilidade do juiz 

de primeiro grau pronunciar a prescrição de parte da pretensão do autor por 

meio de decisão interlocutória, ou seja, de modo incidental, ordenando-se o 

prosseguimento do feito em relação aos pedidos não prescritos.

Ao fi nal, pugna pelo provimento do recurso, para que: “(i) o recurso de 

apelação da Itaipu não seja conhecido, impossibilitando-se a análise de quaisquer 

questões relativas à decisão de primeiro grau, ainda que de ordem pública, e (ii) 

seja restaurada a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição de parte 

dos pedidos formulados pela Itaipu, restaurando-se ainda a condenação da 

Itaipu ao pagamento das verbas de sucumbência” (fl s. 4.109).

A empresa Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda., por sua vez, traz 

argumentações coincidentes com o recurso da Voith, sustentando, além de 

dissídio jurisprudencial, contrariedade aos artigos: i) arts. 473, 512 e 522 do 

CPC, ao argumento de que a Apelação não deveria ter sido conhecida, pois o 

recurso cabível era o agravo de instrumento; ii) 515, §§ 1º e 2º (atual art. 1.013, 

§§ 1º e 2º); 162, §§ 1º e 2º (atual art. 203, §§ 1º e 2º); e 269, IV (atual art. 487, 

II) do CPC/1973, ante a inexistência de nulidade da decisão de primeiro grau, 

que reconheceu a prescrição de parte dos pedidos da Itaipu.

A Itaipu apresentou contrarrazões aos recursos, respectivamente, às fl s. 

4.380/4.415 e 4.350/4.378, pugnando, em suma, pela manutenção integral do 

acórdão recorrido.

Aduziu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso especial, ante a 

ofensa a Súmula 207 do STJ: “É inadmissível recurso especial quando cabíveis 

embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem”. 

Defende que “os embargos infringentes eram cabíveis, uma vez que o Acórdão 

recorrido acolheu a questão de ordem pública para anular a decisão de primeira 
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instância na parte em que era sentença. Houve aqui uma análise de mérito” (fl s. 

4.354). Ressalta que tal julgamento se deu por maioria, durante a vigência do 

CPC/1973, e que a oposição dos embargos declaratórios, ainda que julgados por 

unanimidade, não altera a regra acima delineada.

Quanto ao mérito, defende a inexistência de erro grosseiro ou de ofensa 

ao princípio da unirrecorribilidade, já que a interposição de dois recursos pela 

Itaipu (apelação contra a sentença e agravo contra a decisão) se deu em razão 

de erro cometido pelo julgador de primeira instância, que indevidamente 

desrespeitou a regra da incindibilidade da sentença, proferindo sentença parcial 

de mérito em conjunto com decisão interlocutória e acrescentando, ao fi nal, a 

possibilidade de interposição de dois recursos.

Sustenta que tal situação (decisão mista), por ser inadmissível na vigência 

do CPC/1973, se traduz, inevitavelmente, em nulidade do decisum na parte em 

que era sentença, como bem fez o Tribunal de origem ao acolher a questão de 

ordem suscitada pela Itaipu em sede de apelação, não havendo a alegada ofensa 

ao artigo 162 do CPC/73.

Por fim, registra a inexistência de divergência jurisprudencial, ante a 

ausência de similitude fática e/ou jurídica entre os julgados confrontados.

Neste agravo afi rma que seu recurso especial satisfaz os requisitos de 

admissibilidade e que não se encontram presentes os óbices apontados na 

decisão agravada.

O MPF opinou pelo conhecimento dos agravos, para conhecer em parte 

dos recursos especiais e, nessa extensão, dar-lhes provimento, apenas para afastar 

a nulidade do decisum de 1º grau, nos termos da ementa com o seguinte teor (fl s. 

4.695):

Ação declaratória c/c cobrança. Apelação. Decisão que reconhece a prescrição 

da maior parte do pedido e determina a cisão do feito. Dissídio jurisprudencial não 

demonstrado. Ofensa ao art. 535 do CPC/73 não confi gurada. Indução a erro pelo 

juiz. Princípio da unicidade e erro grosseiro. Hipótese excepcional de afastamento. 

Possibilidade de conhecer a apelação. Não ocorrência de preclusão consumativa. 

Questão de ordem pública. Licitude do seu exame de ofício, independentemente de 

o recurso ser admitido. Prescrição declarada em interlocutória. Extinção parcial do 

processo com julgamento de mérito. Ausência de nulidade. Necessidade de retorno 

dos autos à origem para julgar a apelação. Pelo conhecimento dos agravos para 

conhecer em parte dos recursos especiais e, nessa extensão, dar-lhes provimento 

apenas para afastar a nulidade do decisum de 1º grau.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Consta dos autos que a 

Itaipu Binacional celebrou o contrato n. 6.128, em 13.11.2000, com o consórcio 

Ceitaipu, formado por doze empresas, para a implantação, em regime de 

empreitada integral, de duas unidades geradoras de energia elétrica na Usina 

Hidrelétrica de Itaipu.

Em razão do descumprimento de prazos na execução do contrato e da 

previsão da responsabilidade solidária entre as contratadas, a Itaipu Binacional 

ajuizou ordinária de cobrança, cumulada com ressarcimento e declaratória de 

direitos, em desfavor de apenas duas empresas contratadas, quais sejam, Voith 

Hydro Ltda. e Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda., visando:

i) o pagamento de multas pelo atraso no cumprimento das etapas da obra, no 

valor correspondente a R$ 36.951.322,18 (atualizado até 30.11.2013);

ii) o pagamento de pendências fi nanceiras do contrato (despesas operacionais: 

empréstimos oneroso de equipamentos, disponibilização de técnicos, mão de 

obra e materiais, cessão de ramais telefônicos), no montante de R$ 1.311.086,58 

(atualizado até 30.11.2013);

iii) o ressarcimento dos valores gastos com a substituição do óleo isolante 

(contaminado com enxofre corrosivo) dos transformadores principais de algumas 

unidades geradoras, no valor de R$ 1.896.298,63 (atualizado até 30.11.2013); e

iv) a declaração da existência de situações jurídicas que já se consumaram no 

decorrer da execução do contrato e que consistem no Aditamento Contratual 

n. 3 (alteração da descrição do evento de pagamento previsto no Aditamento n. 

2, extensão de garantia dos equipamentos e modifi cações de itens da cláusula 

quarta dos anexos do contrato).

Na primeira instância, houve: i) o afastamento da preliminar de falta de 

interesse processual da pretensão de cunho declaratório; ii) o reconhecimento 

da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário no que se refere 

à pretensão de cunho declaratório; iii) a declaração de ilegitimidade passiva 

das rés para responder judicialmente por algumas despesas operacionais; iv) o 

deferimento do chamamento ao processo da Siemens Ltda. no que se refere à 

pretensão de indenização pela substituição do óleo isolante; v) o reconhecimento 

da prescrição da pretensão de cobrar a multa contratual; vi) o reconhecimento 

da prescrição da pretensão de cobrar algumas despesas operacionais; e vii) a 

condenação da Itaipu (porque decaiu da maior parte do pedido) a arcar com 

as custas processuais e a pagar honorários sucumbenciais, no montante de 10% 
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sobre os valores reconhecidos como prescritos, a serem rateados pelas rés.

Ao fi nal, em sua parte dispositiva, a referida decisão assentou que, na 

hipótese de ser interposto agravo de instrumento, a decisão fi ca mantida por 

seus próprios fundamentos, devendo aguardar eventual deferimento de efeito 

suspensivo; e, se interposto apelação, esta será recebida no duplo efeito, salvo se 

intempestiva ou não tiver sido efetuado o preparo.

Em razão disso, a Itaipu manejou agravo de instrumento em relação ao 

conteúdo interlocutório (chamamento ao processo e a formação de litisconsórcio 

- itens ii e iv acima mencionados) e apelação quanto ao demais pontos da mesma 

decisão (ilegitimidade passiva da rés quanto à algumas despesas operacionais, 

reconhecimento da prescrição de parte das parcelas pleiteadas e condenação 

da Itaipu em valores sucumbenciais - itens iii, v, vi, vii), os quais deram origem, 

respectivamente, ao REsp 1.625.833/PR e ao presente AREsp 1.021.394/PR.

O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo 

a decisão que reconheceu: i) a necessidade de formação de litisconsórcio 

passivo entre todas as empresas consorciadas no que diz respeito a pretensão 

declaratória (reconhecimento da existência de aditamento contratual, que 

envolvem também as demais empresas contratadas); e ii) o deferimento do 

chamamento ao processo da empresa Siemens no tocante ao pedido relacionado 

ao óleo isolante (por ser esta empresa a fornecedora deste produto). Contra este 

acórdão foi interposto, como já referido, o REsp 1.625.833/PR, que será julgado 

concomitantemente com o presente processo.

Em relação ao apelo, ou seja, o caso dos autos, a Corte de origem, por maioria, 

entendeu por bem acolher a questão de ordem suscitada pelo relator, para afastar a 

violação do princípio da unicidade recursal e conhecer da apelação. Ato contínuo, 

anulou, de ofício, a decisão impugnada na parte em que reconheceu a prescrição, 

julgando a apelação prejudicada quanto ao ponto. Além disso, não conheceu da 

apelação no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam das rés 

para responder pelas despesas contidas nos avisos de débitos de 14/06/2007, 

27/07/2009, 15/04/2010 e de 29/06/2010, por entender que essa matéria 

deveria ser impugnada em agravo de instrumento.

Feitas tais considerações, necessárias para a compreensão da controvérsias, 

passo a analisar os recursos, em conjunto, já que as alegações da Alstom incluem-

se nas da Voith.

De início, em atenção ao alegado pela Itaipu em contrarrazões, registra-se 

não ser caso de aplicação da Súmula 207/STJ, tendo em vista que não houve 
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provimento, por maioria, da apelação, a ensejar o cabimento de embargos 

infringentes, mas sim anulação de parte da decisão de primeiro grau, por 

envolver questão de ordem pública.

Nesse sentido:

Processual Civil. Ação rescisória. Servidor público federal. Art. 485, V, do 

CPC/1973. Julgado rescindendo que aprecia o mérito do recurso especial. 

Competência do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas. Embargos 

infringentes. Art. 530 do CPC/1973. Acórdão não unânime que reconhece a 

nulidade da sentença por vício procedimental. Não cabimento. Precedentes da 1ª 

Seção do STJ. Tema controvertido. Não cabimento de ação rescisória. Súmula n. 

343/STF. Ação rescisória improcedente.

1. Na ação rescindenda, ao apreciar o recurso especial de iniciativa da União, o 

Ministro Relator ultrapassou a fase de admissibilidade, pois conheceu do recurso 

e, no exame do mérito recursal, deu-lhe provimento por entender confi gurada a 

violação do art. 530 do CPC/1973, questão controversa submetida a julgamento 

pela parte recorrente. Desse modo, com o trânsito em julgado da referida decisão 

que deliberou sobre o mérito da postulação recursal (violação do art. 530 do CPC), 

é indiscutível a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento 

da presente ação rescisória. Incidência por analogia da Súmula n. 249/STF: “É 

competente o Supremo Tribunal Federal para ação rescisória quando, embora 

não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento 

ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.

2. A exegese do art. 530 do CPC/1973 implica conclusão no sentido de que o 

cabimento dos embargos infringentes foi reduzido às hipóteses de reforma da 

sentença, em decorrência do provimento do recurso de apelação ou julgamento de 

procedência da ação rescisória. Ou seja, o referido dispositivo apenas contempla a 

hipótese de o acórdão dar solução à controvérsia em sentido contrário àquele fi rmado 

pela sentença, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor, razão pela qual não se 

pode admitir a interposição do recurso em foco quando o acórdão determina 

a cassação ou anulação da sentença de mérito por vício procedimental, sem 

apreciar o mérito propriamente dito.

3. Sobre o tema, vale citar precedente desta Corte Superior no sentido de que 

“o acórdão que decide, por maioria, anular a sentença por vício de forma não 

traduz coisa julgada material, pois há, notadamente, renovação da lide na origem, 

não se admitindo, também por este fundamento, os embargos infringentes” 

(REsp 1.091.438/RJ, Primeira Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 

22/06/2010).

4. Nesse contexto, o julgado rescindendo decidiu a controvérsia em 

conformidade com a jurisprudência fi rmada no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo a qual, para admissão dos embargos infringentes, o regime 
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do art. 530 do CPC/1973 exige que o acórdão embargado seja “não unânime” e 

“reformador” da sentença apelada que ostente conteúdo “de mérito” (além da 

hipótese de ter julgado procedente ação rescisória). Ou seja, o fato de o acórdão 

a quo ter anulado a sentença de mérito inviabilizou a interposição de embargos 

infringentes.

5. Tampouco prospera a tese defendida pela parte autora de que o Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região teria desconstituído o próprio título executivo que 

deu ensejo à demanda executiva, reconhecendo a improcedência da pretensão 

executiva dos exequentes, proferindo verdadeiro juízo de mérito.

6. Precedentes desta Primeira Seção.

7. Incidência da Súmula n. 343/STF.

8. Pedido rescisório improcedente (AR 5.078/AL, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 19/12/2017).

Processual Civil. Administrativo. Ação rescisória. Acórdão que aprecia o mérito 

do recurso especial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Litispendência. 

Ausência de comprovação. Preliminares rejeitadas. Embargos infringentes. Art. 

530 do CPC. Acórdão não unânime proferido em sede de apelação em embargos 

à execução. Anulação da execução e de atos do processo de conhecimento pelo 

reconhecimento de vício de intimação na ação cognitiva. Matéria controvertida. 

Ausência de literal violação a dispositivo de lei. Súmula 343/STF. Ação rescisória 

improcedente.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar ação rescisória 

que visa desconstituir acórdão proferido em recurso especial no qual é apreciada 

a questão federal controvertida. Incidência, por analogia, do enunciado da Súm. 

249/STF.

2. A ausência de comprovação da alegada litispendência importa na rejeição 

da respectiva preliminar.

3. Se o artigo 530 do CPC declara serem cabíveis embargos infringentes “quando 

o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de 

mérito”, deve-se compreender que o legislador não estendeu esse recurso para a 

hipótese de o acórdão anular a sentença. Houve nítido propósito de restringir o 

cabimento desse recurso, razão pela qual vale para a hipótese a máxima inclusio 

unius alterius exclusio.

4. Reconhecido por maioria, em sede de apelação, o error in procedendo, tem-se 

um juízo de anulação, que conduz à inexistência do ato anulado, e não um juízo de 

reforma, caracterizado pelo error in judicando, importando no não cabimento da 

via reservada aos embargos infringentes.

5. “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando 

a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 

controvertida nos tribunais” (Súm. 343/STF).
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6. Ação rescisória julgada improcedente (AR 4.795/AL, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, DJe 01/09/2017).

Em seguida, afasta-se a alegação da Voith Hidro Ltda. de violação do 

artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de 

maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução 

da controvérsia, inclusive sobre as quais ora se alegam omissão e contradições.

Na oportunidade, foram devidamente expostas as razões que ensejaram, 

excepcionalmente, o afastamento do princípio da unirrecorribilidade 

e a consequente admissibilidade da apelação, bem como esclarecido que o 

conhecimento do apelo se deu parcialmente, a permitir a análise de questões de 

ordem pública.

É o que se extrai dos seguintes excertos dos votos proferidos na origem, 

senão vejamos:

Voto do relator (fl s. 3.898 a 3.899):

Do conteúdo da decisão proferida na origem e de sua incompatibilidade 

com o sistema processual civil pátrio atual No evento 34, a ínclita Magistrada 

proferiu decisão mista, conhecida pela jurisprudência e doutrina como sendo 

aquela que defi ne questões interlocutórias e de mérito no mesmo ato. Ainda, 

ciente da decisão que proferira, impulsionou as partes a interporem agravo de 

instrumento e/ou apelação e, recebendo o apelo, cindiu o processo para que o 

mesmo pudesse ter continuidade na origem e nesta Corte.

(...)

Dito isso, concluo que não andou bem a Magistrada ao proferir a decisão 

mista, e, mais ainda, ao impulsionar a parte a interpor duplo recurso, ofendendo 

princípio da unirrecorribilidade e, ainda, desencadeando a cisão processual.

A cisão processual não se coaduna com o direito pátrio atual e, conquanto se 

verifi que previsão de que, sob o advento do Novo Código de Processo Civil, seja 

alcançado ao Magistrado a possibilidade de julgamento antecipado parcial de 

mérito, também há o de que o recurso cabível será o de agravo de instrumento, 

in verbis:

(...)

Da cisão processual - e recebimento do recurso de apelação. Da via recursal 

adequada em se tratando de decisão mista que reconhece a ilegitimidade passiva 

da parte.

A situação desencadeada pela Julgadora acabou proporcionando prejuízo à 

parte que recorreu duplamente da decisão. E, conquanto seja ônus do patrono da 

parte a escolha correta do recurso para fi ns de manifestação de sua insurgência 
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à instância superior, tratando-se de erro grosseiro a interposição de apelação 

quando se está diante de decisão interlocutória, a aplicação dessa conclusão 

merece certo tempero na situação dos autos, não se havendo aniquilar por 

completo o direto recursal da recorrente Itaipu Binacional.

Voto-vista (fl s. 3.924/3.925):

Em princípio, estaria inclinado a dizer que impera aqui o princípio da unicidade 

recursal, e que um ato judicial só pode ser atacado por um único recurso. 

Deduzido um recurso pela parte contra aquele ato judicial, ou contra parte 

daquele ato judicial, teríamos preclusão consumativa quanto ao restante, e outro 

recurso não poderia depois ser interposto na sequência pela mesma parte.

Fossemos aplicar esse princípio da unicidade recursal, não seria possível 

conhecer a apelação agora em julgamento, porque tanto ela (apelação do evento 

67, apresentada em 12/5/15) quanto o outro recurso (agravo de instrumento do 

evento 59, apresentado em 7/5/15) atacam o mesmo ato judicial, embora partes 

diferentes desse ato judicial.

Entretanto, aqui me parece que esse princípio da unicidade recursal deva ser 

afastado, admitindo-se excepcionalmente conhecer os dois recursos interpostos pela 

parte contra partes diferentes do ato judicial impugnado.

(...)

Não houvesse a parte final do ato judicial duplamente recorrido, talvez 

estivesse inclinado a reconhecer que deveria imperar o princípio da unicidade 

recursal.

Mas existe a parte final do ato impugnado, que foi lançado pelo juízo de 

origem nestes termos:

(...)

Embargos declaratório (fl s. 4.059/4.060)

(i) Não há contradição entre o conhecimento do recurso e a análise de questões 

de ordem pública. O conhecimento do recurso se deu parcialmente. Não conhecido o 

recurso na parte em que se insurgia sobre ilegitimidade e julgar prejudicado o recurso 

na parte que anulada a decisão, na forma parcial que ocorreu.

(ii) Sobre a indicação do aresto e a contradição alegada, tem-se que o acórdão 

do STJ serviu como jurisprudência a fim de corroborar com o entendimento 

de que decisão parcial de mérito, ao tempo do antigo regramento processual 

inexistia. Não há contradição a ser sanada.

(iii) A questão da unicorribilidade foi enfrentada pela decisão do Relator ao 

manifestar que “A situação desencadeada pela Julgadora acabou proporcionando 

prejuízo à parte que recorreu duplamente da decisão. E, conquanto seja ônus 

do patrono da parte a escolha correta do recurso para fi ns de manifestação de 
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sua insurgência à instância superior, tratando-se de erro grosseiro a interposição 

de apelação quando se está diante de decisão interlocutória, a aplicação dessa 

conclusão merece certo tempero na situação dos autos, não se havendo aniquilar 

por completo o direto recursal da recorrente Itaipu Binacional.

(...)

Como se vê, a questão da unicidade recursal foi bem debatida e, ainda que não 

encaminhado o julgamento pela conclusão pretendida pela embargante, não se há 

em falar de ausência de enfrentamento da tese.

A tutela jurisdicional foi prestada de forma efi caz, não havendo razão para 

a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.

No mais, as argumentações recursais podem ser assim resumidas: i) natureza 

da decisão: decisão interlocutória. ii) recurso cabível: agravo de instrumento, 

sendo caso de não conhecimento da Apelação, por preclusão e princípio da 

unirrecorribilidade recursal; iii) impossibilidade de declaração de nulidade 

parcial da decisão, ainda que se trate de ordem publica, diante da ausência de 

pedido e da hipótese de não conhecimento da apelação; e iv) validade da decisão 

de primeiro grau, ante a possibilidade de pronunciar prescrição em decisão 

interlocutória.

Em relação a natureza do decisum e ao recurso cabível, não se desconhece 

que esta Corte já se manifestou no sentido de que a decisão que reconhece a 

prescrição de parte da dívida executada, sem por fi m ao processo, é interlocutória, 

sendo atacável por meio de agravo de instrumento, senão vejamos:

Processual Civil. Ausência de indicação do dispositivo tido por violado. 

Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. Execução fiscal. Decisão que 

reconheceu a inexigibilidade parcial da dívida executada. Natureza interlocutória. 

Interposição do recurso de apelação. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio 

da fungibilidade recursal. Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ.

(...)

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado 

pelo STJ, à luz do Código de Processo Civil de 1973, de que a decisão que declara 

a inexigibilidade parcial da execução pelo reconhecimento da prescrição possui 

natureza interlocutória, sendo, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento. 

A interposição de Apelação confi gura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação 

do princípio da fungibilidade recursal.

3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da 

oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 

Incidência da Súmula 211/STJ.
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4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido 

(REsp 1.727.032/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/05/2018).

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Decisão que, em processo 

de execução, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou 

a prescrição de parte da dívida executada, sem por fi m ao processo. Natureza 

de decisão interlocutória. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Interposição 

de apelação. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. 

Precedentes do STJ. Agravo interno improvido.

I. Agravo interno interposto em 11/05/2016, contra decisão publicada em 

02/05/2016.

II. Na forma da jurisprudência predominante no STF e no STJ, o princípio 

da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes 

requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência 

de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Assim, na hipótese 

de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: STF, 

Pet 5.707 AgR-ED/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 

16/03/2016; STJ, AgRg no MS 9.232/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, 

DJU de 17/12/2004; STJ, AgRg na SEC 10.885/EX, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Corte Especial, DJe de 14/08/2015.

III. Também é fi rme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em 

processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem 

por fi m ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo 

de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo 

inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: 

REsp 457.181/PE, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJU 

de 06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe de 14/04/2009; REsp 1.123.288/RO, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe de 25/11/2009; REsp 1.186.022/RO, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro Aldir 

Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230.380/RN, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016.

IV. Quanto aos acórdãos proferidos no REsp 641.431/RN (Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, DJU de 17/12/2004), no REsp 898.115/PE (Rel. Ministro Teori 

Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de 21/05/2007) e nos EREsp 197.857/RJ 

(Rel. Ministro Paulo Medina, Rel. p/ acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

DJU de 16/12/2002) - acórdãos estes citados, pela parte agravante, tanto nas 

contrarrazões ao Recurso Especial, quanto no presente Agravo -, não bastasse 

estar superada a orientação adotada nestes três arestos, não guardam eles a 

necessária similitude fática e jurídica com o caso dos autos, no qual foi interposta 

Apelação, e não Agravo de Instrumento, contra a decisão que reconhecera a 
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prescrição de parte da dívida executada e determinara o prosseguimento do 

feito, quanto à parcela não prescrita.

V. Com efeito, nos presentes autos de Execução Fiscal, o Juiz de 1º Grau acolheu 

apenas em parte a Exceção de Pré-Executividade para “reconhecer prescrita 

a cobrança dos tributos dos exercícios de 1995 e 1996, devendo a execução 

prosseguir quanto ao imposto devido no ano de 1997”. Nesse contexto, tendo 

havido interposição de Apelação, ao invés do cabível Agravo de Instrumento, 

restou confi gurada a hipótese de erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio 

da fungibilidade recursal, de acordo com os precedentes específi cos citados na 

decisão agravada.

(...)

VIII. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.517.815/SP, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, DJe 01/09/2016).

Processual Civil. Execução fi scal. Violação do art. 535 do CPC. Inocorrência. 

Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Reconhecimento de prescrição 

parcial do crédito tributário. Decisão de natureza interlocutória. Recurso cabível. 

Agravo de instrumento.

1. O acórdão recorrido consignou que a decisão agravada se deteve tão-

somente na análise acerca do cabimento do recurso interposto e, por esta razão, 

as demais alegações não seriam analisadas. Entendeu, ainda, que o recurso de 

apelação não é adequado para impugnar decisão de natureza interlocutória - que 

reconheceu a prescrição de alguns títulos fi scais e determinou o prosseguimento 

da execução com relação aos outros.

(...)

4. A natureza da decisão que reconhece a prescrição de parte da dívida executada, 

sem por fi m ao processo, é interlocutória. Assim, o recurso que a desafi a não é o 

de apelação, mas de agravo de instrumento. Não se aplica no caso o princípio da 

fungibilidade recursal.

(...)

7. Recurso especial conhecido, em parte, e provido, também em parte (REsp 

1.186.022/RO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 29/04/2010)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. 

Ação de reparação de danos. Acidente de trabalho. Decisão do juízo singular 

que declara a prescrição parcial da pretensão do autor. Prosseguimento da 

ação. Natureza jurídica de decisão interlocutória. Recurso cabível: agravo de 

instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes 

do STJ. Súmula 83/STJ. Agravo regimental desprovido.

1. A decisão que reconhece a prescrição de parte da pretensão do autor, sem 

por fi m ao processo, é interlocutória. Assim, o recurso que a desafi a não é o de 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 321-415, abril/junho 2019 339

Apelação, mas sim de Agravo de Instrumento. Não se aplica no caso o princípio 

da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.318.312/PR, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/04/2014)

Ocorre que, no caso dos autos, não obstante a decisão atacada não tenha 

posto fi m ao processo, o próprio juiz singular nomeou o provimento jurisdicional 

de sentença e, ainda, discorreu acerca das consequências de eventual interposição de 

agravo de instrumento e de apelação, dando a entender ser necessária a interposição 

de dois recursos para atacar integralmente o decisum, consoante se extrai do trecho 

(fl s. 3.8.07):

(...)

f ) Condeno a Itaipu Binacional, porque decaiu da maior parte do pedido, a 

arcar com as custas processuais e a pagar honorários sucumbenciais, que fi xo em 

10% (dez por cento) dos valores reconhecidos como prescritos por esta sentença. 

Os honorários sucumbenciais serão rateados pela parte ré.

Em sendo interposto(s) agravos pela(s) parte(s), desde já manifesto que mantenho 

esta decisão por seus próprios fundamentos.

Interposto agravo retido ou sendo o agravo de instrumento convertido em 

retido, caberá à Secretaria abrir vista à parte contrária para contrarrazões, salvo 

em caso de intempestividade, hipótese que deverá ser certifi cada.

Aguarde-se decisão da instância superior acerca de eventual concessão de 

efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento.

Em sendo interposta(s) apelação(ões) (artigo 513 c/c artigos 162, § 1º, 267 e 269, 

todos do Código de Processo Civil), recebo-a(s) no duplo efeito, salvo no caso de 

intempestividade ou ausência de preparo, hipóteses que serão oportunamente 

certifi cadas pela Secretaria.

Interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à Secretaria abrir vista à parte contrária 

para contrarrazões e, na sequência, remeter os autos ao Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região

Tal situação, por certo, como bem assentado no parecer do Ministério 

Público, deixou a Itaipu “em uma situação “sem saída” ou “sem alternativa”, 

correndo o risco de interpor o agravo de instrumento para impugnar a decisão 

e não ser admitido porque cabível era a apelação, e vice-versa, ou seja, manejar 

a apelação que não seria admitida por ser hipótese de agravo de instrumento” 

(4.709).

Consoante exposto no voto-vista proferido na origem, constata-se que 

a parte vencida nada mais vez do que seguir o que o juízo da causa havia 
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sinalizado, interpondo apelação contra uma parte do ato judicial, e interpondo 

agravo de instrumento contra outra parte, sem que, com isso, tenha interposto 

dois recursos contra as mesmas questões, mas sim dois recursos atacando cada 

um questões diferentes, sem que exista sobreposição na pretensão recursal.

Diante desse cenário, parece-me, assim como decidiu o Tribunal de origem, 

que o princípio da unirrecorribilidade há de ser mitigado no caso específi co dos autos, 

porquanto a decisão proferida, além de causar tumulto processual, claramente 

induziu o recorrente a erro, o que afasta a ocorrência de erro grosseiro e de 

má-fé, propiciando o conhecimento da apelação e, por conseguinte, a análise da 

matéria nela impugnada.

Nesse sentido:

Processual Civil. Embargos de divergência em agravo em recurso especial. 

Divergência entre as Turmas da 2ª Seção em casos idênticos, inclusive envolvendo 

as mesmas partes e órgãos judiciais de 1ª e 2ª instâncias. Excepcionalidade do caso 

concreto. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Exclusão 

de executado do polo passivo. Interposição de apelação ao invés de agravo de 

instrumento. Inexistência de má-fé. Indução a erro pelo juízo. Relativização 

da dúvida objetiva na restrita hipótese dos autos. Princípio da fungibilidade. 

Aplicabilidade. Precedentes. Embargos de divergência a que se dá provimento. 

(EAREsp 230.380/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 

11/10/2017).

Processo Civil. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Exceção de pré-

executividade. Exclusão de executado do polo passivo. Recurso cabível. Indução a 

erro pelo juiz. Princípio da fungibilidade recursal.

1. A decisão que exclui da execução um dos litisconsortes, prosseguindo-se o feito 

com relação aos demais co-executados, desafi a agravo de instrumento, e não recurso 

de apelação, cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na 

hipótese em que o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado.

2. Agravo regimental provido (AgRg no AREsp 228.816/RN, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 10/05/2016)

Processo Civil. Recurso especial. Incidente de falsidade. Interposição de agravo 

de instrumento em vez de apelação. Inexistência de má-fé e erro grosseiro. 

Princípio da fungibilidade. Aplicabilidade.

1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

2. É possível sanar o equívoco na interposição do recurso pela aplicação do 

princípio da fungibilidade recursal, se inocorrente erro grosseiro e inexistente má-

fé por parte do recorrente.
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3. Induzir a interposição de recurso equivocado pelo próprio órgão recorrido, 

aliada ao prazo mais exíguo do agravo de instrumento, quando em comparação com 

a apelação, afasta a suspeita de má-fé e o erro grosseiro, permitindo a aplicação do 

princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 1.104.451/SC, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/08/2011)

Processual Civil. Recurso especial. Interposição de agravo de instrumento 

ao invés de apelação. Inexistência de má-fé e erro grosseiro. Princípio da 

fungibilidade. Aplicabilidade.

1. É possível sanar o equívoco na interposição do recurso pela aplicação do 

princípio da fungibilidade recursal, se inocorrente erro grosseiro e inexistente má-

fé por parte do recorrente, além de comprovada a sua tempestividade.

2. Informa o acórdão recorrido que o recorrente interpôs recurso de agravo de 

instrumento em situação em que o juiz de 1º grau determinou o arquivamento, 

com baixa na distribuição, situação em que seria cabível a apelação. Ocorre, 

entretanto, que ao apreciar os embargos declaratórios opostos pelo ora 

recorrente contra a decisão terminativa, denominada de “despacho”, o próprio 

juiz de 1º grau o induziu a erro, no que consignou que: “a irresignação dos autores 

traz ínsito o escopo de reforma do decisório, vertendo-se, pois, contra os próprios 

argumentos de direito abraçados em sua fundamentação, insurgência que não 

cabe na estreita via declaratória, havendo de conformar-se ao recurso cabível, 

precisamente o de agravo de instrumento” (fl . 275).

3. A indução à interposição de recurso equivocado pelo próprio órgão recorrido, 

aliada ao prazo mais exíguo do agravo de instrumento, quando em comparação com 

a apelação, afasta a suspeita de má fé e o erro grosseiro, permitindo a aplicação do 

princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso especial provido (REsp 898.115/PE, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, DJ 21/05/2007).

Assim, uma vez conhecida a apelação pelos excepcionais motivos elencados, 

não há que se falar em ofensa ao art. 162, caput e § 1º e § 2º do CPC, sendo, por 

conseguinte, possível o exame pelo Tribunal de origem de questões atinentes à decisão 

de primeiro grau apelada, mormente as de ordem pública (nulidade), o que também 

afasta a apontada afronta aos artigos 473, 512, 513, 515 e 522 do CPC.

Porém, quanto ao ponto relativo à validade da decisão apelada, tenho que o 

acórdão merece reforma.

Isso porque, o Tribunal de origem, não obstante tenha afastado o princípio 

da singularidade e conhecido a apelação pelos fundamentos supra, concluiu, 

de ofício, pela nulidade parcial da decisão atacada, no tocante à decretação da 
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prescrição de parte dos débitos, por entender que esta declaração, por adentrar 

antecipadamente no mérito da ação, confi gurou sentença parcial de mérito, 

inadmissível em nosso ordenamento jurídico sob a égide do CPC/1973. Ao 

fi nal, decidiu, ainda, por não conhecer do recurso na parte em que a matéria 

era indubitavelmente agravável (ilegitimidade da parte) e julgar prejudicada 

a apelação no ponto que questionava a questão relativa à prescrição. Eis os 

fundamentos do voto, senão vejamos (fl s. 3.902):

A situação desencadeada pela Julgadora acabou proporcionando prejuízo à parte 

que recorreu duplamente da decisão. E, conquanto seja ônus do patrono da parte a 

escolha correta do recurso para fi ns de manifestação de sua insurgência à instância 

superior, tratando-se de erro grosseiro a interposição de apelação quando se está 

diante de decisão interlocutória, a aplicação dessa conclusão merece certo tempero 

na situação dos autos, não se havendo aniquilar por completo o direto recursal da 

recorrente Itaipu Binacional.

O presente recurso pretende reconhecer a legitimidade passiva das rés Alstom 

Brasil Energia e Transporte Ltda. e Voith Hydro Ltda. para responderem a ação 

pelas despesas estampadas nos avisos de débitos; afastar a prescrição da pretensa 

cobrança das multas moratórias; afastar a prescrição da pretensão de cobrança 

das despesas anteriores a 2008 e modifi car o valor dos honorários advocatícios 

em face da desproporcionalidade.

No que concerne à ilegitimidade passiva das empresas Alstom e Voith, reconhecida 

na decisão recorrida, tenho que o pleito recursal não merece conhecimento. Para 

tanto, considero a jurisprudência pátria no sentido de que o recurso cabível de 

decisão que reconhece ilegitimidade da parte é o agravo de instrumento, tenho 

por não conhecer do recurso no tocante. Acerca do recurso cabível nesses casos, 

colaciono rr. precedentes desta Corte e da Superior:

(...)

No que remanesce, reconhecimento de prescrição em relação a algumas 

cobranças, tenho por bem reconhecer a nulidade parcial do decisum, excluindo 

de seu conteúdo a antecipação de mérito, mantendo a controvérsia a respeito. A 

conclusão que chego busca evitar a cisão processual - hipótese que não se coaduna 

com o direito pátrio - bem ainda, evitar a ofensa aos princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa.

O recurso de apelação resta prejudicado no ponto.

Concluindo, é a presente questão de ordem suscitada para, de ofício, anular a 

decisão na parte em que adentra no mérito, julgando prejudicado o apelo no tocante; 

e, não conhecer do recurso na parte que sustenta a legitimidade passiva das rés 

Alstom e Voith.
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Ocorre que, consoante a jurisprudência já citada desta Corte, é plenamente 

possível o reconhecimento da ocorrência de prescrição em decisão interlocutória 

ou saneadora do feito.

É dizer que é admissível a decisão proferida em primeira instância que 

reconhece a prescrição de parte da dívida cobrada, sem por fi m ao processo, a 

qual não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória. Não se 

trata, portanto, de sentença parcial de mérito, incompatível com o ordenamento 

jurídico então vigente (CPC/73), mas sim em decisão interlocutória sobre 

matéria elencada no artigo 269 do CPC, tais quais as que apreciam a liquidação, 

não havendo óbice legal ou processual à sua prolação, a ensejar qualquer 

nulidade.

Sendo assim, o acórdão deve ser reformado quanto ao ponto, para que a apelação, 

conhecida diante dos peculiaridades do caso dos autos, que ensejaram o afastamento 

do erro grosseiro e do princípio da unirrecorribilidade, seja devidamente julgada 

quanto a parte que atacou a prescrição (que foi tida como prejudicada no 

julgado de origem em razão da decretação da nulidade da decisão atacada).

Ante o exposto, conheço dos agravos para dar parcial provimento aos recursos 

especiais, tão somente para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para que seja 

julgada a apelação na parte em que foi considerada prejudicada (prescrição).

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 758.361-TO 

(2015/0196075-5)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Benedito Gonçalves

Agravante: TIISA - Infraestrutura e Investimentos S.A

Advogados: Cairo Roberto Bittar Hamú Silva Júnior - DF017042

Marco Antonio dos Santos Ferrari Mello - DF022044

Luiz Tadeu Guardiero Azevedo e outro(s) - TO000116B

Agravado: Ministério Público Federal

Interes.: José Francisco das Neves
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Interes.: Ulisses Assad

Interes.: Mario Pereira

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Agravo interno no agravo em 

recurso especial. Ação de improbidade administrativa. Competência 

para o processamento e julgamento do feito. Local do dano. Aferição. 

Petição inicial. Dano de natureza nacional ou regional. Foro 

competente. Capital do Estado ou Distrito Federal. Opção do autor. 

Competência do Juízo da Seção Judiciária do Estado de Tocantins 

(Palmas/TO). Agravo interno não provido, divergindo do voto do Sr. 

Relator.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

prosseguindo o julgamento, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Relator e 

Sérgio Kukina, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto-vista 

do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. 

Ministro Benedito Gonçalves (voto-vista) os Srs. Ministros Regina Helena 

Costa (Presidente) e Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 21 de agosto de 2018 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator p/ Acórdão

DJe 18.9.2018

RELATÓRIO

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

Interno interposto por TIISA-Infraestrutura e Investimentos S.A. contra Decisão 

monocrática de minha lavra, que contou com a seguinte ementa:

Administrativo e Processual Civil. Agravo em recurso especial. Ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa. Intempestividade do apelo raro brandida 
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pelo Parquet. Rejeita-se a alegação de interposição fora do prazo legal, pois o 

acórdão recorrido foi republicado no Diário de Justiça do TRF da 1ª Região, não 

podendo a parte ser prejudicada em seu direito recursal por equívoco da serventia 

judicial. Alegação de violação do art. 535 do CPC. Não ocorrência. Competência 

jurisdicional. Local do dano. Art. 2º da Lei 7.347/85. Agravo em recurso especial de 

TIISA desprovido (fl s. 2.673/2.684).

2. Nas razões de seu Agravo Interno, a parte Agravante argumenta que 

o Acórdão do Tribunal a quo realmente violou o art. 535 do CPC, pois teria 

apresentado afi rmações diametralmente opostas, rendendo ensejo a julgado 

contraditório. Quanto ao mérito, reedita os argumento do Apelo Raro de que 

a ACP trata de averiguação de alegada improbidade administrativa praticada 

na Licitação 01/07, promovida pela empresa Valec S.A., localizada em Brasília/

DF, onde teria ocorrido o suposto dano aos cofres públicos. Na ótica da parte 

Agravante, o local do dano alegado pelo Parquet ocorreu em Brasília-DF, 

motivo pelo qual argumenta que a competência para processar e julgar a Ação 

pertenceria a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal e 

não ao Juízo Federal de Tocantins.

3. Pugna pela reconsideração da Decisão Agravada ou, caso assim não se 

proceda, pela submissão do feito aos ilustres Pares da Turma Julgadora, a fi m de 

que seja dado provimento à insurgência.

4. O MPF apresentou impugnação às fl s. 2.701/2.705, em que defendeu 

seja mantida o decisum agravado, ao argumento de que a ação, por tratar também 

da fase executiva do contrato, deveria ser apreciada pelo Juízo de Tocantins.

5. É o relatório, em síntese.

VOTO VENCIDO

Ementa: Direito sancionador. Agravo interno. Ação civil pública 

com imputação por conduta ímproba. Competência jurisdicional. 

Critério de fixação. Argumento de que os atos supostamente 

ímprobos dizem respeito à inserção de cláusulas no edital restritivas 

da concorrência na licitação realizada em Brasília/DF, sede da Valec 

S.A., empresa contratante. Local do dano. Art. 2º da Lei 7.347/85. Na 

espécie, a alegada lesão aos cofres públicos ocorreu em Brasília-DF, 

local do alegado dano. Agravo interno da parte implicada provido 

para, em melhor refl exão, reformar a decisão agravada e prover o 
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recurso especial, declarando-se competente o Juízo Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar a ACP.

1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que a competência 

para julgamento de demanda coletiva deve ser a do local do dano 

(AgRg nos EDcl no CC 120.111/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJe 17.5.2013). Com efeito, a ratio legis da utilização do local do 

dano como critério defi nidor da competência nas ações coletivas é 

proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por 

conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil 

apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram (CC 

97.351/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.6.2009).

2. Na demanda vertente, discute-se qual teria sido o exato local 

do dano para efeito de fi xação da competência jurisdicional em Ação 

Civil Pública, nos termos em que dispõe o art. 2º da Lei 7.347/85 e 

segundo precedentes desta Corte.

3. Nessa linha de raciocínio, não brande a parte agravante 

interpretação díspar da lei, nem do entendimento jurisprudencial 

deste Tribunal Superior. Apenas alega que se apreciarão, na Ação 

Civil Pública de origem, elementos documentais da licitação – cujo 

objeto foi adjudicado à parte agravante – e da contratação com a 

Valec S.A., sobre os quais pairam as alegações do Órgão Acusador de 

improbidade administrativa por restrição no edital do certame e por 

desvio de recursos em sobrepreço.

4. Conforme se dessume do caderno processual, toda a alegação 

de condutas ímprobas tem órbita no procedimento licitatório realizado 

na sede da Valec S.A., em Brasília/DF, local em que a suposta inserção de 

cláusulas restritivas da concorrência no certame permitiu que a pessoa 

jurídica acionada se sagrasse vencedora e fosse contratada para a construção 

de trecho da Ferrovia Norte-Sul.

5. Noutras palavras, pode ser estabelecida a conclusão de que, se 

estão sendo alegados em Ação Civil Pública vícios de procedimento 

licitatório referentes a obras e serviços públicos a serem executados 

em diferentes unidades da Federação, a competência jurisdicional 

para efeito de local do dano se vincula ao foro da sede da empresa 

contratante e não ao local em que o objeto licitado será desempenhado.

6. Agravo Interno da parte acionada provido, em ordem a prover 

o Recurso Especial e proclamar a competência do Juízo Federal da 
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Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar o feito 

de origem, determinando-se a remessa do caderno processual para o 

referido juízo competente, anulando-se os atos decisórios, mantidos, 

porém, os instrutórios.

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

a parte Agravante insiste no argumento de que o Acórdão do Tribunal de 

origem violou o art. 535 do CPC/1973, isto é, conteria vícios que não teriam 

sido afastados, pois, a esse respeito, apresentou proposições inconciliáveis, uma 

expressando que a ACP decorreu de improbidade praticada no curso do certame 

licitatório de trecho de ferrovia e outra concluindo que as ilicitudes foram 

constatadas durante a execução da obra, observe-se que a decisão agravada não se 

olvidou em transcrever que a própria Corte de origem esclareceu integralmente 

as dúvidas da parte acerca da alegada contradição, assim aduzindo:

(...) não se encontra configurada a alegada contradição, erro de fato e/ou 

obscuridade no acórdão embargado, eis que o acórdão embargado foi proferido 

em consonância com o objeto da ação de improbidade, ao concluir que 

a demanda limita-se às ilicitudes constatadas durante a execução do lote 15 

(Contrato 038/2007) (cf. fl . 83).

Esclareço, ainda, que os itens 1 e 3 do voto condutor do acórdão não trazem 

afirmações opostas, conforme quer fazer crer a embargante. Na verdade, 

a afirmação no sentido de que a Ação Civil Pública decorreria de suposta 

improbidade praticada no curso do certame licitatório (Concorrência 001/2007) 

foi extraída da petição recursal, segundo as razões da agravante. Já o item 3 

refere-se ao objeto da ação de improbidade, nos termos descritos pelo Ministério 

Público Federal na petição inicial.

2. Como se vê, não há falar, de modo algum, em vulneração do art. 535 do 

CPC pelo Aresto recorrido, pois houve manifestação expressa do Tribunal a quo 

acerca do ponto alegadamente contraditório, tendo asseverado, na resposta aos 

aclaratórios, que uma afi rmação decorre da peça recursal, ao passo que outra 

se refere ao objeto da ACP, tendo como referência a petição inicial do Parquet, 

inocorrendo fundamentação com proposições inconciliáveis – como pretende a 

parte Agravante.

3. Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em saber, no caso concreto, 

qual é o local do dano a que alude o art. 2º da Lei 7.347/85 como critério 

defi nidor do foro competente para o processamento da Ação Civil Pública por ato 

de Improbidade Administrativa.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

348

4. Alega a parte insurgente que, contrariamente ao decisum agravado, os 

fatos narrados na Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo Parquet se 

restringiriam a supostos atos ímprobos praticados durante o processo licitatório 

realizado em Brasília-DF, na sede da Valec, cujo objeto é a execução de obras civis 

em certos trechos da Ferrovia Norte-Sul localizados no Estado de Tocantins.

5. Sobre o tema, deve-se observar que, na decisão de fl s. 2.673/2.684 dos 

autos, afi rmei que a competência para processar e julgar a ACP em questão era 

do douto Juízo Federal da Seção Judiciária de Tocantins. Isso porque entendi, 

naquela análise prefacial do problema, que os alegados atos de improbidade 

objeto da ACP teriam ocorrido na fase de execução do contrato das obras 

da Ferrovia Norte-Sul, mais precisamente no espaço territorial do Estado de 

Tocantins; em tal suposição, esta conclusão teria abono na jurisprudência desta 

Corte, tal como exposto pelo eminente Ministro Castro Meira, no julgamento 

do CC 97.351/SP (DJe 10.6.09).

6. Essa circunstância deixei-a bem delineada na referida decisão, o que 

não impediu, porém, à parte Agravante desenvolver argumentação específi ca 

em que concentrou-se na demonstração de que, ao contrário do afi rmado no 

julgado agravado, os ilícitos alegadamente perpetrados neste caso teriam sede, 

segundo alegação do insurgente, na fase licitatória daquelas obras, consistentes 

tais ilícitos basicamente na manipulação da licitação, mediante a inserção, 

no instrumento convocatório, de cláusulas restritivas da concorrência, com o 

fi to de favorecer determinadas empresas e assim facilitar o desvio de recursos 

públicos.

5. Verdadeiramente, a matriz das ilicitudes na demanda vertente é a 

conformação do edital da licitação, com suposto viés dirigista para a produção 

de certo resultado no que se refere à escolha do licitante vitorioso; referida 

afi rmação é lançada sem excluir, porém, que na fase da execução das obras possa 

ocorrer - ou mesmo tenham ocorrido - outros eventos lesivos ao Erário, tais 

como, por exemplo, o emprego de materiais de qualidade inferior ou outras 

deturpações que comprometam a solidez ou durabilidade das obras ferroviárias.

7. Conforme se dessume do caderno processual, toda a alegação de 

condutas ímprobas tem órbita no procedimento licitatório realizado na sede 

da Valec S.A., em Brasília/DF, local em que a suposta inserção de cláusulas 

restritivas da concorrência no certame permitiu que a pessoa jurídica acionada 

se sagrasse vencedora e fosse contratada para a construção de trecho da Ferrovia 

Norte-Sul. Confi ra-se excerto da petição inicial:
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Desse modo, verifi ca-se que os gestores da Valec, pretendendo manipular a 

licitação para a construção da Ferrovia Norte-Sul, inseriram no edital diversos itens 

que restringiram a concorrência, facilitando a manobra de favorecer determinada 

empresa e possibilitar o desvio de recursos por meio de sobrepreço.

Nesse sentido, avulta a intensidade do dolo dos réus quando se tem em 

mente que o próprio orçamento-base constante no edital já vinha recheado de 

valores que benefi ciavam as empresas em detrimento do erário. No ponto, deve-

se ponderar que, em razão da ausência de competição real entre as empresas, 

as vencedoras sequer tiveram o trabalho de abaixar os preços constantes no 

orçamento-base, o que é comum em ambientes em que a competição vigora (fl s. 

87).

8. Sabe-se que os atos de improbidade administrativa podem ser praticados 

por particulares, porém jamais sem o concurso de um Agente Público, que 

deve estar no polo passivo do feito. Na espécie, consta que são acionados o 

ex-Presidente da Valec S.A., um ex-Diretor, além da ora Agravante e o seu 

Presidente, tendo como mote a suposta manipulação da licitação, a fi m de que 

determinada empresa fosse favorecida para possibilitar o desvio de recursos por 

meio de sobrepreço.

9. Bem por isso, a execução das obras é apenas o exaurimento dos atos 

ímprobos, pois a fattispecie concreta para aplicação das iras da Lei 8.429/92 é a 

realização de um certame em Brasília/DF direcionado a tais e quais empresas, 

conforme o subtrecho da ferrovia. O sobreapreçamento e os desvios ulteriores 

na consecução contratual tem gênese no dirigismo da licitação, sendo perceptível 

que aí reside o dano para efeito de fi xação do foro competente.

10.  O critério defi nidor local do dano está, na espécie, como dito, aproximado 

ao momento procedimental de formulação do edital de concorrência e da 

realização dos atos de escolha e contratação da empresa que desempenharia 

a importante obra ferroviária no trecho que atravessa o Estado de Tocantins. 

Foram atos alegadamente praticados em Brasília/DF, isto é, na sede da empresa 

pública contratante, a Valec S.A., motivo pelo qual a competência, por ser 

induvidoso que se orienta pelo foro do local em que o dano ocorreu, é do Juízo 

Federal do Distrito Federal, contrariamente ao que se apontou na decisão 

recorrida.

11.  Portanto, revendo posicionamento anterior, dou provimento ao Agravo 

Interno da parte acionada na ACP, em ordem a prover o Recurso Especial e 

proclamar a competência do o Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito 

Federal para processar e julgar o feito de origem, determinando-se a remessa 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

350

do caderno processual para o referido juízo competente, anulando-se os atos 

decisórios, mantidos os instrutórios.

12.  É como voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Processual Civil e Administrativo. Agravo interno no 

agravo em recurso especial. Ação de improbidade administrativa. 

Competência para o processamento e julgamento do feito. Local do 

dano. Aferição. Petição inicial. Dano de natureza nacional ou regional. 

Foro competente. Capital do Estado ou Distrito Federal. Opção 

do autor. Competência do Juízo da Seção Judiciária do Estado de 

Tocantins (Palmas/TO). Agravo interno não provido, divergindo do 

voto do Sr. Relator.

1. Deve ser rejeitada a ofensa ao art. 535, I, do CPC/1973, pois 

não se observa obscuridade ou contradição no acórdão quanto à fi xação 

do foro da Capital do Estado ( Juízo da Seção Judiciária do Tocantins) 

para processar e julgar a ação de improbidade administrativa. Está 

claro que a competência foi defi nida em razão de a petição inicial 

consignar que as supostas ilicitudes teriam sido constatadas durante 

a execução do Lote 15, ou seja, durante a execução do Contrato n. 

038/2007.

2. Os artigos 2º, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985 e 93 da 

Lei n. 8.078/1990 (CDC) são aplicáveis na defi nição da competência 

territorial para o julgamento de ações civis públicas por improbidade 

administrativa, notadamente quando necessário se faz a observância 

do local em que teria ocorrido o dano. Nesse sentido, confi ram-se: CC 

97.351/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10/6/2009; 

e CC 143.698/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, 

DJe 3/5/2017.

3. No caso dos autos, embora a petição inicial tenha feito 

referência ao certame licitatório original (Concorrência n. 001/2007, 

firmada em Brasília/DF), constata-se que o Ministério Público 

Federal busca comprovar, por meio da ação de improbidade, supostas 

condutas ilícitas ocorridas na execução do Lote 15 do Contrato 

038/2007 da referida concorrência. O aludido lote, segundo consta 
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na decisão do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Gurupi/TO 

(fl s. 421-422) e no relatório do TCU (Processo n. 010.530/2010-0, 

fl . 110) diz respeito a obras no trecho da ferrovia Norte-Sul situado 

entre o Km 1.029,89 (Córrego do Chicote), no Estado de Tocantins, 

e o Km 1.095,71 (Rio Canabrava) em Goiás. Assim, tem-se que o 

suposto dano circunscreve-se à região em que os fatos ilícitos foram, 

em tese, praticados, o que denota o acerto do acórdão proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região em manter a competência 

para o julgamento da ação no Juízo da Seção Judiciária do Tocantins.

4. Agravo interno não provido.

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de agravo interno interposto 

por TIISA-Infraestrutura e Investimentos S.A. contra decisão que contém a 

seguinte ementa:

Administrativo e Processual Civil. Agravo em recurso especial. Ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa. Intempestividade do apelo raro brandida pelo 

Parquet. Rejeita-se a alegação de interposição fora do prazo legal, pois o acórdão 

recorrido foi republicado no Diário de Justiça do TRF da 1ª Região, não podendo 

a parte ser prejudicada em seu direito recursal por equívoco da serventia judicial. 

Alegação de violação do art. 535 do CPC. Não ocorrência. Competência jurisdicional. 

Local do dano. Art. 2º da Lei 7.347/85. Agravo em recurso especial de TIISA desprovido.

O agravante reitera os argumentos do recurso especial e requer o 

provimento do recurso.

Com impugnação do Ministério Público Federal às fl s. 2.701-2.705.

O Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho apresentou voto no 

qual mantém o afastamento de ofensa ao artigo 535, I, do CPC/1973, mas 

provê o agravo interno e, por conseguinte, o recurso especial, para reconhecer 

a competência do Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para 

processar e julgar a ação de improbidade administrativa.

Pedi vista dos autos.

Cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa proposta 

pelo Ministério Público Federal contra José Francisco das Neves, Ulisses Assad, 

Mário Pereira e Construtora TIISA-Triunfo Iesa Infra-Estrutura (fl s. 81-102), 

inicialmente distribuída ao Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de 

Gurupi/TO que declarou a incompetência absoluta do juízo e remeteu os autos 
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ao Juízo da Seção Judiciária do Estado do Tocantins (Palmas/TO) (fl s. 421-

422). Dessa decisão, TIISSA opôs embargos de declaração que foram rejeitados 

(fl . 644). Contra as referidas decisões, seguiu-se agravo de instrumento do 

ora recorrente a fi m de que fosse declarada a competência do Juízo da Seção 

Judiciária do Distrito Federal (fl s. 1-19). O recurso não foi provido pelo Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, mantida, portanto, a competência do Juízo 

Federal da Seção Judiciária do Tocantins (fl s. 2.422-2.429). O julgamento ainda 

sofreu a oposição de aclaratórios, que foram rejeitados (fl s. 1.481-1.477). Esse é, 

em síntese, o histórico do que ocorrido nas instâncias ordinárias.

O ora agravante (TIISA) interpôs então recurso especial (fl s. 2.501-2.517) 

contra os acórdãos da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, no qual alega: (a) violação do artigo 535, I, do CPC/1973, pois haveria 

contradição e obscuridade não sanadas quanto à suposta improbidade ter sido 

praticada no curso do certame licitatório ou na execução de uma das etapas da 

obra; (b) violação do artigo 2º da Lei n. 7.347/1985, ao argumento de que os 

fatos supostamente ilícitos ocorreram durante o certame licitatório realizado na 

sede da Valec/SA em Brasília/DF (Concorrência n. 001/2007), o que defi niria a 

competência absoluta da Seção Judiciária do Distrito Federal para julgar a ação.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame da controvérsia.

Inicialmente, acompanho o Ministro Relator no que diz respeito à 

rejeição da ofensa ao artigo 535, I, do CPC/1973. Não observo obscuridade 

ou contradição no acórdão quanto à fi xação da competência do Juízo da Seção 

Judiciária do Tocantins, pois está claro que a competência foi defi nida em razão 

de a petição inicial consignar que as supostas ilicitudes teriam sido constatadas 

durante a execução do lote 15, ou seja, durante a execução do contrato n. 

038/2007. Confi ra-se (fl . 2.424):

Observa-se, ainda, por simples leitura da inicial da Ação Civil Pública, que 

a “demanda limita-se às ilicitudes constatadas durante a execução do lote 15 

(Contrato 038/2007), que compreende o trecho entre o Córrego Chicote, km 1.029,89, 

e o Rio Canabrava, km 1.095,71, orçado inicialmente em R$ 160.435.543,71 (sessenta 

milhões quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta 

e um centavos)”. (Fls. 83)

A referência feita no acórdão ao processo de concorrência originário 

(Concorrência n. 001/2007, fi rmada em Brasília/DF) contextualiza os fatos 

antecedentes à execução do Lote 15, mas não induz falta de clareza ou 
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proposições inconciliáveis na delimitação do objeto e na fi xação da competência 

do juízo para processar e julgar a causa.

Na questão de fundo todavia, peço vênias ao Ministro Relator para dele 

divergir.

Com efeito, o artigo 2º da Lei n. 7.347/1985 contém a seguinte redação:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer 

o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para 

todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir 

ou o mesmo objeto (grifo nosso).

Necessário registrar inicialmente que esta Corte Superior sedimentou o 

entendimento segundo o qual a defi nição de juízo competente previsto no artigo 

2º da Lei n. 7.347/1985 se aplica aos casos de improbidade em razão da ausência 

de disciplina da questão na Lei n. 8.429/1992. A propósito: “Não há na Lei 

8.429/92 regramento específi co acerca da competência territorial para processar 

e julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, tem-se aplicado, por 

analogia, o art. 2º da Lei 7.347/85, ante a relação de mútua complementariedade 

entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-se que a norma de 

integração seja obtida no âmbito do microssistema processual da tutela coletiva” 

(CC 97.351/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10/6/09).

Nesse sentido:

Embargos de declaração no confl ito negativo de competência. Juízos Federais 

vinculados a Tribunais Regionais Federais distintos. Ação civil pública sob a 

imputação da prática de atos de improbidade administrativa cumulada com 

pedido de anulação de atos e contratos fi rmados pela Administração Pública. 

Alegação de ocorrência de dano em mais de um lugar e atingindo entidades 

integradas em níveis distintos de governo. Reconhecimento da prevenção 

do Juízo de Araçatuba/SP em face do ajuizamento de ação de improbidade 

administrativa, baseada em inquérito civil público instaurado naquela cidade. A 

colheita de provas na ação cível será melhor produzida no foro de domicílios dos 

réus. Fixação da competência no foro onde a maioria das condutas foi praticada e 

onde ocorre o dano. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, 

para fi xar a competência do do Foro Federal de Araçatuba para o processamento 

e julgamento da ação.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao 

cabimento de propositura de Ação Civil Pública para apuração de improbidade 
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administrativa, aplicando-se, para apuração da competência territorial, a regra 

prevista no art. 2º da Lei 7.347/85, que dispõe que a ação deverá ser proposta no 

foro do local onde ocorrer o dano (AgRg no AgRg no REsp. 1.334.872/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, DJe 14.08.2013).

2. Trata-se de uma regra de competência territorial funcional, estabelecida 

pelo legislador, a par da excepcionalidade do direito tutelado, no intuito de 

facilitar o exercício da função jurisdicional, dado que é mais efi caz a avaliação das 

provas no Juízo em que se deram os fatos. Dest’arte, tem-se que a competência 

do local do dano é funcional e, portanto, de natureza absoluta.

3. Em situações tais, entende-se que a solução do caso, para a verifi cação do 

efetivo local do dano, reside na perscrutação declinada no pedido e da causa de 

pedir posta na Ação Civil Pública; no presente caso, de acordo com a moldura 

fática decantada na exordial, o Parquet, fi xa como local da fraude o Município 

de Araçatuba, ao argumento de que os Agentes Públicos Municipais permitiram 

o arrendamento de área pública que não era destinada a uma indústria naval, 

facilitando a ilicitude do processo licitatório, além disso, dos 8 atos ilegais 

descritos 5 foram realizados em Araçatuba.

4. Soma-se a tal constatação, o fato de que dos 32 réus apontados na ACP, 11 

tem domicílio em Araçatuba e outros 6 residem no Estado de São Paulo.

5. Deve-se levar em conta, ainda, que a Ação de Improbidade Administrativa 

se baseou em Inquérito Civil Público instaurado na cidade de Araçatuba/SP, o que 

tornaria prevento o Juízo Federal daquele Município.

6. Como bem assinalou o eminente Ministro Castro Meira, a ratio legis da 

utilização do local do dano como critério defi nidor da competência nas ações 

coletivas é proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por 

conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil apurar o dano 

e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram (CC 97.351/SP, DJe 10.6.2009), 

fi xando orientação da qual não se tem motivos para dissentir.

7. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, 

para declarar competente para processar e julgar a demanda a que ele se refere o 

digno Juízo Federal da 1ª Vara de Araçatuba-SJ/SP, nos limites de sua competência 

funcional (EDcl no CC 138.068/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Seção, DJe 07/03/2017).

Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Ação civil pública para 

apuração de improbidade administrativa. Foro competente. Local da ocorrência 

do dano. Precedentes da Primeira Seção. Revisão em sede especial. Inviabilidade. 

Premissas fáticas. Incidência do Verbete Sumular 7/STJ. Agravo não provido.

1. “Não há na Lei 8.429/92 regramento específico acerca da competência 

territorial para processar e julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, 

tem-se aplicado, por analogia, o art. 2º da Lei 7.347/85, ante a relação de mútua 
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complementariedade entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-

se que a norma de integração seja obtida no âmbito do microssistema processual 

da tutela coletiva” (CC 97.351/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe 

10/6/09).

2. A pretensão de modificação das conclusões expostas pelas instâncias 

judiciárias de origem não se mostra congruente com o propósito da via especial, 

haja vista a necessidade de se revisitar as premissas fáticas da causa, providência 

sabidamente vedada pelo enunciado sumular 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.359.958/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13/11/2013).

No caso, extrai-se, logo na segunda página da petição inicial (fl . 82), que 

os fatos dizem respeito à constatação de sobrepreço de R$ 29.607.994,01 (vinte 

e nove milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e 

um centavo) na execução do Contrato n. 038/2007 (Lote 15 da Concorrência 

001/2007), situação essa que teria sido observada pela auditoria do TCU 

(Decisão TCU n. 010.530/2010-0).

Ao prosseguir na inicial, o Ministério Público Federal narra (fl s. 82-89):

Inicialmente, é de se destacar que a presente demanda limita-se às ilicitudes 

constatadas durante a execução do lote 15 (Contrato 038/2007), que compreende 

o trecho entre o Córrego do Chicote, km 1.029,89, e o Rio Canabrava, Km 

1.095,71, orçado inicialmente em R$ 160.435.543,71 (cento e sessenta milhões, 

quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e 

um centavos), conforme quadro de quantidades e preços a ff . 43/46.

Para o lote em questão, participaram as empresas Constran S/A Contruções e 

Comércio, Galvão Engenharia S/A., Covap Engenharia Construções S/A, Construtora 

Ferreira Guedes e Iesa, Projetos, Equipamentos e Montagens S/A, tendo a última se 

sagrado vencedora do certame, com a proposta de menor preço, no valor de R$ 

150.451.004,32 (cento e cinquenta milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, 

quatro reais e trinta e dois centavos). (ff . 47/58)

Ato contínuo, em 16/01/2008, foi firmado o Contrato 38/2007, com prazo 

inicial de validade de 12 (doze) meses, contando hoje com onze termos aditivos, 

sendo o último datado de 16/06/2011. O referido ajuste foi assinado pelos 

demandados José Francisco das Neves (Presidente da Valec) e Ulisses Assad (Diretor 

de Engenharia da Valec) e pelo, à época, procurador, e hoje presidente da empresa 

IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S/A, Mário Pereira. O valor inicial do 

contrato foi de R$ 150.451.004,32 (cento e cinquenta milhões, quatrocentos e 

cinquenta e um mil, quatro reais e trinta e dois centavos), estando hoje, com seus 

aditivos, num montante de R$ 188.063.747,47 (cento e oitenta e oito milhões, 

sessenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos). 

(ff . 77/122)
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[...]

Com relação ao objeto desta demanda, o TCU, por meio do acórdão n. 3.061/2011 

(TC 010.530/2010-0, ff . 3 e ss.) apontou sobrepreço e superfaturamento no importe de 

R$ 29.607.994,01 (vinte e nove milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e noventa e 

quatro reais e um centavo).

No ponto, tem-se que a auditoria do TCU detectou a ocorrência de desvio de 

recursos públicos no pagamento de inúmeros itens, tais como: a) excedente de 

10,38 km no trecho do Lote 15 em razão da quantifi cação a mais de dormentes; b) 

utilização de cimento em saco em vez de “a granel”, c) utilização de brita comercial 

e não extraída; d) utilização de BDI discrepante dos valores referenciais de 2007 

e e) transporte por rodovia não pavimentada e composição de preços unitários 

defi cientes, tanto no cotnrato quanto no projeto básico. (Relatório de Fiscalização de 

ff . 123/163).

O trecho referente ao Lote 15 da Ferrovia Norte-Sul, de acordo com o Projeto 

Básico apresentado pela Valec, tem extensão de 65,82 Km, com um desvio de 1,8 Km, 

o que totaliza 67,62 Km.

No entanto, a fi scalização levada a efeito pelo TCU apontou que o referido lote 

foi licitado com excedente na quantidade de dormentes (cerca de 16.667 - dezesseis 

mil, seiscentos e sessenta e sete), o que corresponde a 10,38 Km a mais do que 

efetivamente era necessário.

Por tal fraude, segundo a equipe de auditoria, houve um aumento no valor do 

contrato estimado em quase quatro milhões, consubstanciados em serviços não 

executados. (ff . 123/163) (grifos nosso).

Como visto, não obstante o certame licitatório original (Concorrência n. 

001/2007) ter sido fi rmado em Brasília/DF, local da sede da Valec, e a petição 

inicial a ele fazer referência em alguns de seus pontos, evidencia-se que o 

Ministério Público Federal busca comprovar, por meio da ação de improbidade, 

supostas condutas ilícitas ocorridas na execução do Lote 15 do Contrato 

038/2007 da referida concorrência. O aludido lote, segundo também vem 

referido na decisão do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Gurupi/TO (fl s. 

421-422) e no relatório do TCU (Processo n. 010.530/2010-0, fl . 110), citado 

na inicial, diz respeito a obras no trecho da ferrovia Norte-Sul situado entre o 

Km 1.029,89 (Córrego do Chicote), no Estado de Tocantins, e termina no Km 

1.095,71 (Rio Canabrava), em Goiás. O suposto dano, portanto, circunscreve-se 

a essa região.

Desse modo, com as vênias do Relator, entendo ser o caso de manter a 

competência para o processamento e julgamento da ação no Juízo Federal da 

Seção Judiciária do Tocantins, conforme já determinado pela Corte de origem e 

aceito pelo autor da ação civil pública.
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Ante o exposto, pedindo vênias ao Relator, nego provimento ao agravo 

interno.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.483.800-RS (2014/0240623-2)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Repr. por: Procuradoria-Geral Federal

Recorrido: Felipe Raskin Cardon

Advogado: José Hilário de Oliveira Brandão e outro(s) - RS019637

EMENTA

Recurso especial. Administrativo. Concurso público. Reserva 

de vagas a portadores de defi ciência. Limites mínimo e máximo 

fi xados, respectivamente, em 5 e 20%, pelo Decreto 3.298/1999 e 

pela Lei 8.112/1990. Entendimento da Suprema Corte que indica a 

imprescindibilidade de prevalência do limite máximo de 20% quando 

o total de vagas não permite a oferta de ao menos 1 posto de trabalho 

sem que extrapole o referido percentual, como no caso dos autos. 

Posição à qual se adere, devendo, no entanto, ser observada a proporção 

legal se surgidas vagas sufi cientes ao longo do período de validade do 

certame. Recurso especial da UFRGS provido.

1. Discute-se nos autos o atendimento à regra de reserva de 

vagas de concurso público para os portadores de defi ciência física, de 

modo a garantir, na hipótese, a oferta de 1 vaga, do total de 2, para 

pessoas com essa característica. A parte ré, ora recorrente, assevera que 

o pleito extrapola o comando legal que exige o máximo de 20% das 

vagas reservadas, defendendo que o número a ser disponibilizado aos 

defi cientes é em relação ao total de vagas ofertadas no concurso, não 

para cada cargo.
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2. A necessidade de preservação de vagas dirigidas aos candidatos 

portadores de necessidades especiais adveio com o art. 37, VIII da 

CF/1988, segundo o qual a lei reservará percentual dos cargos e 

empregos públicos para as pessoas portadoras de defi ciência e defi nirá 

os critérios de sua admissão.

3. Com fundamento nessa norma, o Decreto 3.298/1999, em 

seu art. 37, §§ 1º e 2º, assegurou à pessoa portadora de defi ciência 

a reserva de percentual mínimo de 5% das vagas oferecidas, elevado 

até o primeiro número inteiro subsequente quando resultar em valor 

fracionado.

4. Por sua vez, o art. 5º, § 2º da Lei 8.112/1990 determina que às 

pessoas portadoras de defi ciência é assegurado o direito de se inscrever 

em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam 

compatíveis com a defi ciência de que são portadoras; para tais pessoas 

serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.

5. Por certo os percentuais acima referidos se referem às vagas 

em cada cargo, sob pena de permitir situações extremas de oferta 

de vagas a portadores de necessidades especiais somente para os 

cargos de menor expressão, deturpando a função da referida política 

pública de inserção do detentor de defi ciência no mercado de trabalho. 

Precedente do STF: RMS 25.666/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 

3.12.2009.

6. A aplicação dos valores mínimos e máximos referidos 

no Decreto 3.298/1999 e na Lei 8.112/1990 não geram maiores 

problemas quando relacionados a concursos com número de vagas 

mais elevado. Por exemplo, para um cargo com 20 vagas, o mínimo 

seria de 1 posto de trabalho destinado aos portadores de necessidades 

especiais, e o máximo de 4 vagas. Seria, desse modo, mantida para a 

livre concorrência o total de 16 vagas.

7. O problema surge para os cargos de menor oferta de vagas, em 

que a ausência de vagas a PNE’s deixaria de observar o percentual do 

Decreto 3.298/1999, e a sua previsão causaria o transbordamento do 

máximo de 20% estabelecido na Lei 8.112/1990. A título ilustrativo, 

seria o que ocorreria na hipótese de um concurso com 3 vagas; a 

reserva de uma delas, por si só, representaria aproximadamente 33% 

do total.
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8. O tema já foi objeto de debate no Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do MS 26.310-5/

DF, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio de Mello. Na 

oportunidade, a Suprema Corte fez prevalecer a necessidade de 

prestigiar o tratamento igualitário como regra, acima da política 

pública, quando esta extrapolar o limite máximo do art. 5º, § 2º da Lei 

8.112/1990.

9. Enfrentando hipóteses de concursos cujo edital oferecia apenas 

1 vaga para o cargo intentado, esta Corte Superior de Justiça seguiu 

o posicionamento do STF, afastando a reserva do único posto de 

trabalho disponível para a concorrência. Citem-se precedentes: RMS 

38.595/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2013; 

MS 8.417/DF, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 14.6.2004.

10. A oferta de apenas 2 vagas indica que a reserva de uma delas, 

de fato, acarretará a desproporção combatida pela jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, sendo certo, porém, que o eventual surgimento 

de vagas no período de validade do certame, em quantitativo que 

permita a observância do limite previsto na Lei 8.112/1990, deve 

garantir a nomeação do candidato PNE’s primeiro colocado.

11. Recurso Especial da UFRGS provido, para reconhecer a 

legalidade da não nomeação do autor, enquanto não surgidas vagas 

sufi cientes a garantir que sua posse deixará de ofender o percentual 

máximo de 20% aos candidatos portadores de defi ciência.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao Recurso Especial 

para reconhecer a legalidade da não nomeação do autor, enquanto não surgidas 

vagas sufi cientes a garantir que sua posse deixará de ofender o percentual 

máximo de 20% aos candidatos portadores de defi ciência, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e 

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

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 27 de novembro de 2018 (data do julgamento).
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Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 6.12.2018

RELATÓRIO

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

Especial interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, 

com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

Administrativo. Concurso público. Acesso de portador de defi ciência em vaga 

própria de certame público.

Apelação desprovida.

2. Após o retorno dos autos para novo exame dos Embargos de Declaração, 

imposto por decisão deste STJ, a Corte de origem proferiu julgado acolhendo 

parcialmente os Aclaratórios, sem conferir a estes efeito modifi cativo.

3. Inconformada, a recorrente alega violação do art. 5º, § 2º da Lei 

8.112/1990, sustentando que o percentual de reserva de vagas a portadores de 

defi ciência é aplicável em relação ao total de vagas disponibilizadas no edital, e 

não para cada cargo.

4. Contrarrazões às fl s. 311/321.

5. Ouvido, opinou o Ministério Público Federal pelo desprovimento do 

recurso.

6. É o relatório.

VOTO

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

espécie, a discussão acerca do atendimento à regra de reserva de vagas de 

concurso público para os portadores de defi ciência física, de modo a garantir, na 

hipótese, a oferta de 1 vaga, do total de 2, para pessoas com essa característica. 

A parte ré, ora recorrente, assevera que o pleito extrapola o comando legal que 

exige o máximo de 20% das vagas reservadas, defendendo que o número a 

ser disponibilizado aos defi cientes é em relação ao total de vagas ofertadas no 

concurso, não para cada cargo.
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2. A necessidade de preservação de vagas dirigidas aos candidatos 

portadores de necessidades especiais adveio com o art. 37, VIII da CF/1988, 

segundo o qual a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 

pessoas portadoras de defi ciência e defi nirá os critérios de sua admissão.

3. Com fundamento nessa norma, o Decreto 3.298/1999, em seu art. 37, 

§§ 1º e 2º, assegurou à pessoa portadora de defi ciência a reserva de percentual 

mínimo de 5% das vagas oferecidas, elevado até o primeiro número inteiro 

subsequente quando resultar em valor fracionado.

4. Por sua vez, o art. 5º, § 2º da Lei 8.112/1990 determina que às pessoas 

portadoras de defi ciência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a defi ciência de que são 

portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas 

oferecidas no concurso.

5. Por certo os percentuais acima referidos se referem às vagas em cada 

cargo, sob pena de permitir situações extremas de oferta de vagas a portadores de 

necessidades especiais somente para os cargos de menor expressão, deturpando 

a função da referida política pública de inserção do detentor de defi ciência no 

mercado de trabalho. A propósito, cite-se precedente do STF:

Constitucional. Direito Administrativo. Concurso público. Reserva de vagas 

à específi ca concorrência. Estruturação de fase do concurso em duas turmas 

de formação. Lei 8.112/1990, art. 5º, § 2º. Decreto 3.298/1999. Especifi cidades 

da estrutura do concurso. Irrelevância para a alteração do número total de 

vagas oferecidas. Modifi cação do número de vagas reservadas. Impossibilidade. 

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança.

1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto de acórdão do 

Superior Tribunal de Justiça que entendeu ser plausível o cálculo da quantidade 

de vagas destinadas à específica concorrência de acordo com o número de 

turmas do curso de formação.

2. Os limites máximo e mínimo de reserva de vagas para específica 

concorrência tomam por base de cálculo a quantidade total de vagas oferecidas 

aos candidatos, para cada cargo público, definido em função da especialidade. 

Especifi cidades da estrutura do concurso, que não versem sobre o total de vagas 

oferecidas para cada área de atuação, especialidade ou cargo público, não infl uem 

no cálculo da reserva.

3. Concurso público. Provimento de cinqüenta e quatro vagas para o cargo 

de fi scal federal agropecuário. Etapa do concurso dividida em duas turmas para 

freqüência ao curso de formação. Convocação, respectivamente, de onze e 

quarenta e três candidatos em épocas distintas. Reserva de quatro vagas para 
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candidatos portadores de defi ciência. Erro de critério. Disponíveis cinqüenta e 

quatro vagas e, destas, reservadas cinco por cento para específi ca concorrência, 

três eram as vagas que deveriam ter sido destinadas à específi ca concorrência. A 

convocação de quarto candidato, ao invés do impetrante, violou direito líquido e 

certo à concorrência no certame.

Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido. Julgado 

prejudicado, por perda de objeto, o Recurso em Mandado de Segurança n. 25.649. 

(STF - RMS 25.666/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 3.12.2009).

6. A aplicação dos valores mínimos e máximos referidos no Decreto 

3.298/1999 e na Lei 8.112/1990 não geram maiores problemas quando 

relacionados a concursos com número de vagas mais elevado. Por exemplo, para 

um cargo com 20 vagas, o mínimo seria de 1 posto de trabalho destinado aos 

portadores de necessidades especiais, e o máximo de 4 vagas. Seria, desse modo, 

mantida para a livre concorrência o total de 16 vagas.

7. O problema surge para os cargos de menor oferta de vagas, em que 

a ausência de vagas a PNE’s deixaria de observar o percentual do Decreto 

3.298/1999, e a sua previsão causaria o transbordamento do máximo de 20% 

estabelecido na Lei 8.112/1990. A título ilustrativo, seria o que ocorreria 

na hipótese de um concurso com 3 vagas; a reserva de uma delas, por si só, 

representaria aproximadamente 33% do total.

8. O tema já foi objeto de debate no Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

na ocasião do julgamento do MS 26.310-5/DF, de relatoria do eminente 

Ministro Marco Aurélio de Mello. Segue a ementa do julgado:

Concurso público. Candidatos. Tratamento igualitário. A regra é a participação 

dos candidatos, no concurso público, em igualdade de condições. Concurso 

público. Reserva de vagas. Portador de deficiência. Disciplina e viabilidade. Por 

encerrar exceção, a reserva de vagas para portadores de defi ciência faz-se nos 

limites da lei e na medida da viabilidade consideradas as existentes, afastada 

a possibilidade de, mediante arredondamento, majorarem-se as percentagens 

mínima e máxima previstas (STF - MS 26.310-5/DF, Rel. Min. Marco Aurélio de 

Mello, DJ 31.10.2007).

9. Colhe do voto condutor o trecho que esclarece o ponto de vista da 

Suprema Corte quando ocorre a dicotomia no atendimento dos percentuais 

mínimo e máximo:

Ora, considerando o total de vagas no caso – duas – não se tem, aplicada a 

percentagem mínima de cinco ou a máxima de vinte por cento, como defi nir 
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vaga reservada a teor do aludido inciso VIII. Entender-se que um décimo de vaga 

ou mesmo quatro décimos, resultantes da aplicação de cinco ou vinte por cento, 

respectivamente, sobre duas vagas, dão ensejo à reserva de uma delas implica 

verdadeira igualização, olvidando-se que a regra é a não distinção entre os 

candidatos, sendo exceção a participação restrita, consideradas vagas reservadas. 

Essa conclusão levaria os candidatos em geral a concorrerem a uma das vagas 

e os deficientes, à outra, majorando-se os percentuais mínimo, de cinco por 

cento, e máximo, de vinte por cento, para cinquenta por cento. O enfoque não é 

harmônico com o princípio da razoabilidade.

Há de se conferir ao texto constitucional interpretação a preservar a premissa 

de que a regra geral é o tratamento igualitário, consubstanciando exceção a 

separação de vagas para um certo segmento. A efi cácia do que versado no artigo 

37, inciso VIII, da Constituição Federal pressupõe campo propício a ter-se, com a 

incidência do percentual concernente à reserva para portadores de defi ciência 

sobre cargos e empregos públicos previstos em lei, resultado a desaguar em 

certo número de vagas, e isso não ocorre quando existentes apenas duas. Daí 

concluir pela improcedência do inconformismo retratado na inicial, razão pela 

qual indefi ro a ordem.

10.  Prevalece, portanto, na opinião do Supremo Tribunal Federal, 

a necessidade de prestigiar o tratamento igualitário como regra, acima da 

política pública, quando esta extrapolar o limite máximo do art. 5º, § 2º da Lei 

8.112/1990.

11.  Enfrentando hipóteses de concursos cujo edital oferecia apenas 1 vaga 

para o cargo intentado, esta Corte Superior de Justiça seguiu o posicionamento 

do STF, afastando a reserva do único posto de trabalho disponível para a 

concorrência. Citem-se precedentes:

Administrativo. Recurso em mandado de segurança. Concurso público. 

Candidato portador de necessidades especiais. Reserva da única vaga. 

Limites estabelecidos no art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto 3.298/99 e no art. 5º, § 

2º, da Lei 8.112/90. Percentual mínimo de 5% das vagas. Número fracionado. 

Arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente. Observância do 

limite máximo de 20% das vagas oferecidas.

1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança em que se discute 

a legalidade da nomeação de candidato portador de defi ciência para a única 

vaga prevista no edital (Técnico do Ministério Público - especialidade em direito - 

Comarca de Lavras).

2. O Tribunal a quo denegou a segurança sob o argumento de que “o item 

11.4 do edital do concurso assegura nomeação preferencial aos candidatos 

portadores de defi ciência (f. 12-TJ), razão pela qual a Administração Pública, ao 
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garantir a única vaga prevista para a Comarca de Lavras à candidata portadora 

de defi ciência classifi cada em 1º lugar, nada mais fez do que dar cumprimento 

efetivo às regras do certame” (fl s. 210).

3. A partir da análise do art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto 3.298/99 e do art. 5º, § 2º, 

da Lei n. 8.112/90, conclui-se que deverá ser reservado, no mínimo, 5% das vagas 

ofertadas em concurso público aos portadores de necessidades especiais e, caso 

a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá 

ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o 

limite máximo de 20% das vagas ofertadas.

4. Na hipótese dos autos, o Ministério Público Estadual, em seu concurso, 

previu a reserva de dez por cento das vagas ofertadas aos portadores de 

deficiência (item 3.5 do edital - fl. 10). Para o cargo em questão (Técnico do 

Ministério Público - especialidade em direito - Comarca de Lavras) havia apenas 1 

(uma) vaga (fl s. 13). Dessa forma, como o edital oferece apenas 1 (uma) vaga para 

a área que concorrem a impetrante e o defi ciente físico litisconsorte, a aplicação 

da regra editalícia de reserva de 10% das vagas implicaria no resultado de 0,10 

vagas, o que não é razoável. Como no caso foi disponibilizada apenas 1 vaga, 

resta evidente que a reserva desta única vaga ofertada ultrapassaria o percentual 

de 20%, perfazendo 100%.

5. Recurso ordinário provido (RMS 38.595/MG, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 12.11.2013).

Mandado de segurança. Servidor público. Concurso público. Reserva de vagas. 

Constitucionalidade. Legalidade. Inaplicabilidade ao caso de existência de apenas 

uma vaga. Participação na segunda etapa do certame. Segurança concedida em 

parte.

A regra do edital que prevê a reserva de vagas para defi cientes físicos é válida e, 

no caso, sua discussão em favor da impetrante fi ca prejudicada pela decadência.

Entretanto, o pedido concessão de ordem para participação na segunda etapa 

do concurso não sofre os efeitos da decadência, pois não se dirige contra o edital, 

e pode ser apreciado a despeito da legalidade de suas regras.

A regra genérica de reserva de 5% das vagas do concurso para defi cientes 

físicos só é aplicável se resulta em pelo menos uma vaga inteira.

No caso em que se disputa apenas uma vaga, a aplicação da regra implica na 

reserva de absurdas 0,05 vagas, portanto não pode ser aplicada. De outro turno, 

a reserva da única vaga para defi cientes físicos implica em percentual de 100%, o 

que, além de absurdo, não está previsto pelo edital.

Havendo apenas uma vaga, a disputa rege-se pela igualdade de condições, e a 

convocação de defi ciente físico que logrou classifi cação inferior à da impetrante, 

fere o direito líquido e certo desta.
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Segurança concedida em parte (MS 8.417/DF, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 

14.6.2004).

12.  Na espécie, a oferta de apenas 2 vagas indica que a reserva de uma 

delas, de fato, acarretará a desproporção combatida pela jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, sendo certo, porém, que o eventual surgimento de vagas 

no período de validade do certame em quantitativo que permita a observância 

do limite previsto na Lei 8.112/1990, deve garantir a nomeação do candidato 

PNE’s primeiro colocado.

13.  Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, para reconhecer a legalidade da não 

nomeação do autor, enquanto não surgidas vagas sufi cientes a garantir que 

sua posse deixará de ofender o percentual máximo de 20% aos candidatos 

portadores de defi ciência.

14.  É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.536.573-RS (2011/0185743-8)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Relator para o acórdão: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

Recorrido: Armindo Barnart e outro

Advogado: Silvana Afonso Dutra e outro(s) - RS039747

Recorrido: Tecnoeletro Comercial e Instaladora de Materiais Elétricos 

Ltda

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

Interes.: Município de Riozinho

Advogado: Carlos Eduardo de La Torres Dias e outro(s) - RS054063

EMENTA

Administrativo. Processual Civil. Improbidade. Reconhecimento 

do elemento anímico na conduta dos demandados. Desnecessidade de 
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reexame fatos ou provas. Quadro fático incontroversamente delineado 

pelas instâncias de origem. Revaloração jurídica de fatos certos. 

Presença de dolo genérico nas condutas dos demandados. Reiteração 

na compra de materiais elétricos e de serviços pela municipalidade. 

Empresa fornecedora pertencente à Secretária Municipal de Fazenda 

cujo genitor ocupava o cargo de prefeito. Conduta vedada pelo art. 

9º, III, da Lei n. 8.666/93. Ofensa a diversos princípios reitores da 

Administração Pública. Confi guração do ato de improbidade descrito 

no art. 11 da Lei n. 8.429/92. Recurso especial do parquet provido.

1. Hipótese em que o reconhecimento do elemento anímico na 

conduta dos demandados não reclama o reexame de fatos ou provas, 

mas sua tão só revaloração jurídica.

2. Do arcabouço fático delineado no acórdão estadual, emerge 

demonstrado o dolo, no mínimo genérico, na reiterada aquisição de 

materiais elétricos e serviços, pela municipalidade, junto a empresa 

pertencente à então Secretária do Município, que tinha por Prefeito 

seu próprio genitor. Tal arranjo familiar, sobretudo atentatório 

aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade 

administrativa, no caso concreto, conduz à desenganada caracterização 

do de improbidade descrito no art. 11 da Lei n. 8.429/92, certo 

ademais, que restou também ignorada a regra vedatória do art. 9º, 

III, da Lei de Licitações, segundo a qual não pode participar do 

fornecimento de bens para o ente público “servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação”.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, para a confi guração dos atos de improbidade administrativa 

que atentam contra princípios da Administração Pública (art. 11 

da Lei n. 8.429/92), é necessária a presença do dolo genérico, não 

se exigindo dolo específi co nem prova de prejuízo ao erário ou de 

enriquecimento ilícito do agente (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 

1.066.824/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 18/9/2013; REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Primeira Seção, DJe 4/5/2011).

4. Recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul provido.
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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, dar 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 os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, 

Regina Helena Costa (Presidente) e Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 19 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 28.3.2019

RELATÓRIO

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

Especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul com 

fundamento na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, a partir do qual 

objetiva a reforma do Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, que contou com a seguinte ementa:

Apelação cível. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Aquisição de 

materiais elétricos, com dispensa de licitação, de empresa pertencente à servidora 

municipal, fi lha do ex-prefeito, que ocupou o cargo de Secretária da Fazenda. Art. 

11, caput da Lei 8.429/92. Ofensa aos princípios que regem a Administração 

Pública. Inocorrência. Dolo não confi gurado. Manutenção da sentença que julgou 

improcedente a ação.

O Município de Riozinho adquiriu mateirais elétricos e serviços da empresa 

Tecnoeletro sem procedimento licitatório; entretanto, tal se deu em virtude de o 

valor de cada uma das aquisições ter fi cado abaixo do limite de obrigatoriedade 

de licitação. Também não se verifi ca ter havido fracionamento nas compras com 

o intuito de afastar a necessidade de licitação, não só porque não eram elevados 

os valores, mas também porque as aquisições eram feitas de acordo com as 

necessidades do Município.

O fato de Jana Lúcia Barnart Magalhães, como Secretária Municipal da Fazenda, 

ter ordenado alguns pagamentos e, ao mesmo tempo, recebido os valores pela 

empresa Tecnoeletro, não pressupõe desonestidade, má-fé ou favorecimento 

pessoal. Os materiais foram fornecidos, não havendo prova em sentido contrário. 

Não há, nos autos, qualquer alegação acerca de enriquecimento ilícito ou prejuízo 
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ao erário, tanto que o pedido do Ministério Público lastreia-se unicamente no art. 

11 da Lei 8.429/92 (violação aos princípios da Administração Pública).

A responsabilização com base no art. 11 da Lei 8.429/92 exige dolo, não 

confi gurado no caso sub judice. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Apelo desprovido (fl s. 582/605).

2. Nas razões de seu Apelo Nobre, a parte Recorrente sustentou violação, 

pelo Acórdão recorrido, do art. 11 da Lei 8.429/92, ao argumento de que 

uma vez que está comprovado nos autos o ato de improbidade administrativa 

pelo ex-Prefeito do Município de Riozinho/RS adquiriu, sem prévio certame, 

materiais elétricos da empresa Tecnoeletro, cuja titularidade pertence a sua fi lha Jana 

Lúcia e a seu genro Maurício Borsato (fl s. 620). Sustenta que se demonstrou no 

feito que Jana Lúcia, na qualidade de servidora pública municipal, autorizou 

pagamentos e recebeu valores decorrentes de aquisições dos materiais elétricos, 

em proveito da empresa que lhe pertence. Aduz que as condutas analisadas 

vulneraram a transparência da gestão administrativa, desalinhadas dos vetores 

da legalidade e da moralidade.

3. O Recurso Especial foi inadmitido na origem (fl s. 651/658), sobrevindo 

o Agravo de fl s. 662/669.

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

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

pelo provimento do Agravo.

5. Às fl s. 587, foi proferida decisão monocrática pelo Relator, negando-

se provimento ao Recurso Especial. Porém, em Questão de Ordem, e à vista 

de Agravo Regimental interposto pelo Parquet, determinou-se a conversão do 

Agravo em Recurso Especial, para julgamento Colegiado (fl s. 712/714).

6. É o que havia de relevante para relatar.

VOTO VENCIDO

Ementa: Administrativo. Recurso especial. Improbidade 

administrativa. Acusação pelo art. 11, caput da Lei 8.429/92, sob 

a alegação de desrespeito aos princípios norteadores às licitações e 

contratos públicos. Compra de material elétrico e de iluminação pelo 

Município de Riozinho/RS, sem licitação e em dez ocasiões. Aquisição 

em empresa alegadamente de propriedade do genro e da fi lha do então 
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Alcaide. Compras efetuadas consoante os permissivos legais. Ausência 

de efetivo prejuízo ao erário, consignado expressamente pelo Tribunal 

de origem. Ausência de conduta dolosa dos agentes. Ação fundada 

somente no art. 11 da LIA. Impossibilidade de acusação isolada de 

violação a princípios, por não conter tipo no referido dispositivo, 

exigindo-se, em qualquer caso, a produção de resultado naturalístico 

para a viabilidade de ACP por ato ímprobo, é dizer, a prática dolosa 

de locupletar-se do patrimônio público ou de lhe causar dano. Parecer 

do Ministério Público pelo provimento do recurso. Recurso especial 

do MP/RS conhecido e desprovido.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se importa em ato de 

improbidade administrativa a aquisição, pelo Município de Riozinho/

RS, sem licitação e por ordem do Prefeito, mercadorias de empresa de 

propriedade do genro e da fi lha do ex-Alcaide. O TJ/RS, com base na 

prova dos autos, afi rmou que não houve fracionamento nas compras 

com o intuito de afastar a necessidade de licitação, não só porque não 

eram elevados os valores, mas também porque as aquisições eram 

feitas de acordo com as necessidades do Município (fl s. 597).

2. Sobre o tema, a distinção conceitual entre ilegalidade e 

improbidade deve ser aprofundada e proclamada defi nitiva, para se 

evitar que a confusão entre esses termos termine por tornar ímprobas 

as condutas administrativas apenas ilegais e sancionar com as severas 

punições da Lei 8.429/92 infrações que seriam adequadamente 

reprimidas por meio de outras sanções.

3. A simples alegação de ofensa aos princípios da Administração 

Pública, desatrelada de qualquer resultado naturalístico, não confi gura 

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

demanda a comprovação de uma efetiva e concreta lesão ao Erário 

ou, ao menos, aos administrados. É que, se o art. 11 contivesse tipos 

sancionadores, estaria se superpondo aos arts. 9º e 10 da LIA. Se o 

caso descortinar a presença de enriquecimento ilícito ou de dano ao 

Erário, ter-se-á aplicação dos arts. 9º e 10, não do art. 11.

4. A ação teve por suporte apenas o art. 11 da Lei 8.429/92 e, 

ao que se infere da conclusão emanada do Tribunal a quo, não houve 

ato dos Agentes Públicos, Prefeito e Servidora, que tenha violado os 

princípios basilares da Administração Pública, tais como a legalidade e 
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a honestidade, na medida em que a aquisição de bens ou a contratação 

de serviços pelo Ente Público, sem licitação, somente caracteriza 

infração punível quando se verifi car que a conduta administrativa teve 

escopo de escamotear a exigência do certame ou fracionar os contratos 

para permitir a dispensa de concurso de interessados - o que não se 

evidencia in casu.

5. Segundo o Tribunal de origem, o intuito de praticar ilegalidade 

qualifi cada não ocorreu na espécie, pois os materiais elétricos e de 

iluminação só eram adquiridos pela Municipalidade, na pessoa do 

Prefeito, na medida das necessidades, conforme se infere da moldura 

fática delineada pelo Tribunal a quo, que, por além do mais, verifi cou 

não ter havido o superamento do limite de R$ 8.000,00 previsto 

no art. 24, II da Lei de Licitações. Por isso, não há que se falar em 

violação a princípios administrativos; as aquisições foram efetuadas 

sob o albergue da Lei.

6. A Corte Gaúcha não teve por relevante o parentesco, 

consanguíneo ou afi m, entre o Agente Público e os dirigentes ou 

sócios do fornecedor dos bens ou serviços; assim, tal circunstância não 

induz, por si só e independentemente de outras causas, a ocorrência 

de ilicitude, maxime quando, como no caso vertente, o Tribunal a 

quo, proeminente em matéria factual, afirma, enfaticamente, não 

ter havido, no caso, prejuízo ao Erário ou enriquecimento ilícito; a 

eventual ilegalidade não há de ser abonada, mas também não há de ser 

punida com as sanções da improbidade.

7. Ausentes o enriquecimento ilícito, o dano ao Erário ou a 

violação dolosa a princípios nucleares da Administração Pública nas 

condutas do Agente Público, não há falar em responsabilização por 

ato ímprobo, dada inexistência da atuação malsã dos agentes; cumpre 

pôr em ressalto que conduta culposa não viabiliza as sanções do art. 

11 da Lei 8.429/92.

8. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso. 

Recurso Especial do MP/RS conhecido e desprovido.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Dessume-se dos 

autos que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ingressou, em 

novembro de 2005, com Ação Civil Pública em desfavor de Armindo Barnart e 
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outro, com fundamento na suposta irregularidade na compra, sem licitação, de 

materiais elétricos da empresa Tecnoeletro, cuja propriedade é de Jana Lúcia, fi lha 

do então Prefeito do Município de Riozinho/RS e servidora pública municipal, 

que ocupava cargo de Secretária Municipal da Fazenda.

2. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, tendo o egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede recursal, mantido 

a sentença por entender que não houve efetivo dano ao Erário, nem conduta 

dolosa dos recorridos.

3. Ao que se constata da narrativa processual, cinge-se a controvérsia 

em saber se importa em ato de improbidade administrativa a aquisição, pelo 

Município de Riozinho/RS, sem licitação e por ordem do Prefeito, mercadorias 

de empresa que alegadamente seriam de propriedade do genro e da fi lha do ex-

Alcaide.

4. O Parquet Gaúcho sustenta que a aquisição do material elétrico e de 

iluminação, em dez oportunidades, no valor total de R$ 8.430,18 em produtos e 

R$ 180,00 em serviços, representou violação ao art. 9º da Lei de Licitações, que 

veda a servidor, ou empresa da qual seja sócio, participe de licitação ou forneça 

bens à administração pública. A seu respeito, não poderia a empresa demandada 

Tecnoeletro, de propriedade do genro e da fi lha do Prefeito, ter fornecido mercadoria 

ao Município de Riozinho. Igualmente, não poderia o Prefeito ter determinado ou 

orientado que a administração pública adquirisse bens da referida empresa (fl s. 5).

5. Sobre o tema, sabe-se que a improbidade administrativa é a ilegalidade 

qualifi cada pelo intuito malsão do agente, ao atuar sob impulsos eivados de 

desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave, consoante a inteligência da Lei 

8.429/92.

6. Se assim não se interpretasse a lei, terminaria a atividade sancionadora 

aplicando o mesmo tratamento repressivo aos atos tão somente ilegais e aos que 

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

grave; essa uniformidade já foi rejeitada por este STJ:

Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. Improbidade 

administrativa. Ilegalidade em procedimento de inexigibilidade de licitação. 

Ausência de comprovação do elemento subjetivo. Ato de improbidade 

administrativa não confi gurado. Agravo regimental improvido.

I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que, por não vislumbrar a 

presença de dolo ou culpa na conduta dos réus, manteve sentença que 

julgou improcedente o pedido, em Ação Civil Pública, na qual o Ministério 
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Público Federal postula a condenação dos agravados pela prática de ato de 

improbidade administrativa, consubstanciado na ilegalidade de procedimento de 

inexigibilidade de licitação para a contratação de serviço de avaliação de imóveis 

de propriedade do ora agravante.

II. No caso, o agravante alega, em síntese, que “desde a origem, vem 

sustentando a desnecessidade de se perquirir acerca do elemento volitivo para a 

caracterização do ato improbidade, a atrair a aplicação da Lei 8.249/92, vez que, 

no seu entendimento, a lei respectiva, ao caracterizar como ato de improbidade 

a dispensa indevida da licitação, gera uma presunção absoluta de ilicitude da 

conduta” (fl . 3.167e).

III. Em se tratando de improbidade administrativa, é fi rme a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a improbidade é ilegalidade 

tipifi cada e qualifi cada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso 

mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização 

de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipifi cação das 

condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de 

culpa grave, nas do artigo 10 (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Corte Especial, DJe de 28/09/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.420.979/CE, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/10/2014; STJ, REsp 

1.273.583/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/09/2014; 

STJ, AgRg no AREsp 456.655/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJe de 31/03/2014.

IV. Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Min. 

Assusete Magalhães, DJe 5.3.2015).

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

Lei 8.429/92. Ressarcimento de dano erário. Imprescritibilidade. Contratação 

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

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

indemonstrada.

1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes públicos 

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

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

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

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

nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.

2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a 

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

realizada cum granu salis, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá 

acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção 

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

moralidade administrativa e, a fortiori, ir além de que o legislador pretendeu.
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3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a 

ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica 

fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-

intenção do administrador.

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

de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da 

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

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

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

aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou 

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

a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa 

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

dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem(...). in José 

Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, 

Malheiros Editores, 2005, p-669.

5. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 

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

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

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

fático encartado nos autos, revelam a desproporcionalidade da sanção imposta 

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

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

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

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

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

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

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

erário (...).

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

ilícito somente sob o ângulo objetivo.

(...).

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

22.4.2010).

7. Ademais, da atuação malsã do Agente deve resultar (i) o enriquecimento 

ilícito próprio ou alheio (art. 9º da Lei 8.429/92), (ii) a ocorrência de prejuízo ao 

erário (art. 10 da Lei 8.429/92) ou (iii) a infringência aos princípios nucleares da 

Administração Pública (art. 37 da Constituição e 11 da Lei 8.429/92).

8. Observe-se que a simples alegação de ofensa aos princípios da 

Administração Pública, desatrelada de qualquer resultado naturalístico, não 
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confi gura a conduta típica prevista no art. 11 da Lei de Improbidade, que 

demanda a comprovação de uma efetiva e concreta lesão ao Erário ou, ao 

menos, aos administrados. É que, se o art. 11 contivesse tipos sancionadores, 

estaria se superpondo aos arts. 9º e 10 da LIA. Se o caso descortinar a presença 

de enriquecimento ilícito ou de dano ao Erário, ter-se-á aplicação dos arts. 9º e 

10, não do art. 11.

9. Por isso é que, na esfera do Direito Sancionador, a caracterização do ato 

de improbidade exige a imperiosa produção de resultado empiricamente verifi cável 

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

enriquecimento ilícito pelo agente ou de dano ao patrimônio público.

10.  Tal fato, por si só, já seria sufi ciente para abalar a própria petição inicial 

da presente Ação de Improbidade, na medida em que o feito se lastrou na 

suposta violação ao art. 11 da LIA.

11.  De qualquer modo, evitando-se, portanto, amalgamar conceitos de 

improbidade e ilegalidade e exigindo-se a fl uência de resultado para a conformação 

de ato ímprobo, analisa-se o caso concreto.

12.  Na hipótese em comento, o Tribunal a quo, ao manter a sentença de 

improcedência, reconheceu a inexistência de ato ímprobo da parte acionada, ao 

fundamento de que não houve, pelos por parte do Recorridos, o dolo de macular 

os valores nucleares da Administração, conforme se infere do seguinte trecho do 

Acórdão:

Restou incontroverso que o Município de Riozinho adquiriu materiais elétricos 

e serviços da empresa Tecnoeletro sem procedimento licitatório; entretanto, tal 

se deu em virtude de o valor de cada uma das aquisições ter fi cado abaixo do 

limite de obrigatoriedade de licitação - R$ 8.000,00, conforme se observa à fl . 04. 

Também não se verifi ca ter havido fracionamento nas compras com o intuito de 

afastar a necessidade de licitação, não só porque não eram elevados os valores, 

mas também porque as aquisições eram feitas de acordo com as necessidades do 

Município.

A testemunha Cláudia Geib (fl . 449), que ocupava o cargo de Tesoureira do 

Município, declarou que os pagamentos feitos à empresa Tecnoeletro, referentes 

às compras de equipamentos elétricos, eram realizados através dos pedidos feitos 

pelo eletricista que atuava na Prefeitura, quando então era emitida uma nota de 

empenho e efetuado o pagamento.

Valdoir Tamos Borges, eletricista, em seu depoimento (fl. 451), disse que 

encaminhava a relação de materiais ao Secretário de Obras, recebendo-os 

posteriormente para efetuar os serviços.
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O inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 proíbe a participação, em licitações, de 

empresas cujos sócios sejam servidores ou dirigentes dos órgãos contratantes. 

Caso concreto, em que pese seja a empresa Tecnoeletro de propriedade da 

demandada Jana Lúcia e de seu marido, incidindo, portanto, a vedação constante 

desse artigo, não verifi co a ocorrência de atos de improbidade administrativa em 

razão da compra de materiais e contratação de serviços da referida empresa.

Primeiro, porque havia também outra empresa fornecedora de materiais 

elétricos para o Município, denomiada Maqui Materiais (conforme mencionou 

a testemunha Clédio Fernandes Colombo - fl . 450) ou Paulo Maqui (segundo 

a testemunha Valdoir Ramos Borges - fl . 451, que disse que as duas empresas 

atendiam satisfatoriamente as necessidades do Município). O Ministério Público 

não comprovou que tenha havido favorecimento à Tecnoeletro em detrimento 

dessa outra empresa.

Segundo, porque o fato de Jana Lúcia Barnart Magalhães, como Secretária 

Municipal da Fazenda, ter ordenado alguns pagamentos e, ao mesmo tempo, 

recebido os valores pela empresa Tecnoeletro, não pressupõe desonestidade, 

má-fé ou favorecimento pessoal. Os materiais foram fornecidos, não havendo 

prova em sentido contrário. Não há, nos autos, qualquer alegação acerca do 

enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, tanto que o pedido do Ministério 

Público lastreia-se unicamente no art. 11 da Lei 8.429/92 (violação aos princípios 

da Administração Pública).

Terceiro, porque com razão o magistrado a quo quando afi rma na sentença:

No caso em apreço, constato que a prova testemunhal não demonstra a 

ocorrência de dolo na contratação nem o alegado prejuízo ao erário; pelo 

contrário, demonstra que os pedidos se deram de acordo com as necessidades, 

inexistindo demonstração nos autos de que o valor dos produtos adquiridos e 

registrados nas notas fi scais ocasionaram superfaturamento ou preços acima 

daqueles praticados pelo mercado (fl s. 3.203/3.204).

13.  Ao que se infere da conclusão emanada do Tribunal a quo, não houve 

ato dos Agentes Públicos, Prefeito e Servidora, que tenha violado os princípios 

basilares da Administração Pública, tais como a legalidade e a honestidade, 

na medida em que a aquisição de bens ou a contratação de serviços pelo Ente 

Público, sem licitação, somente caracteriza infração punível quando se verifi car 

que a conduta administrativa teve escopo de escamotear a exigência do certame 

ou fracionar os contratos para permitir a dispensa de concurso de interessados.

14.  No caso dos autos, o intuito de praticar ilegalidade qualifi cada não 

ocorreu, pois os materiais elétricos e de iluminação só eram adquiridos pela 

Municipalidade, na pessoa do Prefeito, na medida das necessidades, conforme 

se infere da moldura fática delineada pelo Tribunal a quo, que, além do mais, 
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verifi cou não ter havido o superamento do limite de R$ 8.000,00 previsto 

no art. 24, II da Lei de Licitações. Por isso, não há que se falar em violação a 

princípios administrativos, pois as aquisições foram efetuadas sob o albergue da 

Lei 8.666/93.

15.  Mais a mais, o parentesco, consanguíneo ou afi m, entre o Agente 

Público e os dirigentes ou sócios do fornecedor dos bens ou serviços não 

induz, por si só e independentemente de outras causas, à ocorrência de ilicitude 

qualifi cada, máxime quando, como no caso vertente, o Tribunal a quo, soberano 

em matéria probatória, afi rma, enfaticamente, não ter havido, no caso, prejuízo 

ao Erário ou enriquecimento ilícito; a eventual ilegalidade não há de ser 

abonada, mas também não há de ser punida com as sanções da improbidade.

16.  Assim, não sendo associado à conduta dos Recorridos o elemento 

subjetivo doloso, qual seja, o propósito desonesto, tampouco enriquecimento 

ilícito, lesão ao Erário e, principalmente, hostilização dos valores superiores 

administrativos, não há que se falar em cometimento de Improbidade 

Administrativa.

17.  A Ação Civil Pública não merece guarida, devendo ser prestigiadas, 

sem dúvida alguma, as decisões proferidas pelas Instâncias Ordinárias, que 

julgaram improcedente a pretensão.

18.  É como voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Cuida-se, na origem, de ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul em face de Armindo Barnart (ex-prefeito de 

Riozinho), Jana Lúcia Barnart Magalhães (filha do ex-prefeito e servidora 

pública municipal) e Tecnoeletro Comercial e Instaladora de Materiais Elétricos 

Ltda., sob a alegação de prática das seguintes condutas ímprobas (fl s. 6/7):

[...]

Nos exercícios de 1999 e 2000, o demandado Armindo Barnart, agindo na 

condição de Prefeito de Riozinho, atentou contra os princípios da administração 

pública (legalidade, impessoalidade e moralidade), violando os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade ao Poder Público Municipal 

(art. 11, “caput”), consistente no fato de que determinou, orientou ou permitiu 

que o Município de Riozinho adquirisse, em dez oportunidades, mercadorias da 
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empresa Tecnoeletro, situada no Município vizinho de Rolante, com dispensa de 

licitação, tendo em vista que os valores dos produtos assim permitiam, mas que é 

de propriedade de seu genro e de sua fi lha. Além disso, determinou ou permitiu 

que os pagamentos fossem feitos pelo Município de Riozinho diretamente 

para sua fi lha Jana Lúcia, quando era servidora pública municipal (assistente 

administrativa), inclusive quando atuava na condição de Secretária Municipal 

da Fazenda. Com efeito, violou preceitos de isonomia e imparcialidade que 

protegem os contratos da administração pública.

Também, a demandada Jana Lúcia Barnart Magalhães, nos mesmos 

exercícios de 1999 e 2000, agindo na condição de assistente administrativa 

(1999) e Secretária Municipal da Fazenda de Riozinho (2000), atentou contra os 

princípios da administração pública (legalidade, impessoalidade e moralidade), 

violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade 

ao Poder Público Municipal (art. 11, “caput”), consistente no fato de que, em 

comunhão de vontades com seu pai, o Prefeito e demandado Armindo Barnart, 

determinou, orientou ou permitiu que o Município de Riozinho adquirisse, em 

dez oportunidades, mercadorias da empresa Tecnoeletro, situada no Município 

vizinho de Rolante, com dispensa de licitação, tendo em vista que os valores dos 

produtos assim permitiam, mas que é de propriedade sua e de seu marido. Além 

disso, determinou ou permitiu que os pagamentos fossem feitos pelo Município 

de Riozinho diretamente para ela, quando era servidora pública municipal 

(assistente administrativa), inclusive quando atuava na condição de Secretária 

Municipal da Fazenda. Com efeito, violou preceitos de isonomia e imparcialidade 

que protegem os contratos da administração pública.

Em conseqüência, a empresa Tecnoeletro Comercial e Instaladora de Materiais 

Elétricos Ltda., diante da violação aos princípios que regem a administração 

pública, bem como pela indevida preferência dada pelos demandados Armindo e 

Jana Lúcia, foi benefi ciada pelas condutas ímprobas.

As condutas acima descritas atentaram contra princípios da legalidade e 

impessoalidade, além de violarem antecedente lógico de moralidade inerente 

ao pensamento médio da comunidade, porquanto restaram violados deveres 

de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade exigidos dos agentes 

públicos. Não restou dúvida que foi frustrada a impessoalidade na contratação 

pelo Município de Riozinho, pois a ingerência do ex-Prefeito e demandado 

Armindo, bem como da demandada Jana Lúcia, em todas as aquisições feitas 

da empresa Tecnoeletro, macularam a impessoalidade e moralidade que devem 

nortear os atos da administração pública.

[...]

A sentença de improcedência do pedido autoral foi mantida pela 21ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 

acórdão assim ementado (fl . 589):
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Apelação cível. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Aquisição de 

materiais elétricos, com dispensa de licitação, de empresa pertencente à servidora 

municipal, fi lha do ex-prefeito, que ocupou o cargo de Secretária da Fazenda. Art. 

11, caput, da Lei 8.429/92. Ofensa aos princípios que regem a Administração 

Pública. Inocorrência. Dolo não confi gurado. Manutenção da sentença que julgou 

improcedente a ação.

O Município de Riozinho adquiriu materiais elétricos e serviços da empresa 

Tecnoeletro sem procedimento licitatório; entretanto, tal se deu em virtude de o 

valor de cada uma das aquisições ter fi cado abaixo do limite de obrigatoriedade 

de licitação. Também não se verifi ca ter havido fracionamento nas compras com 

o intuito de afastar a necessidade de licitação, não só porque não eram elevados 

os valores, mas também porque as aquisições eram feitas de acordo com as 

necessidades do Município.

O fato de Jana Lúcia Barnart Magalhães, como Secretária Municipal da Fazenda, 

ter ordenado alguns pagamentos e, ao mesmo tempo, recebido os valores pela 

empresa Tecnoeletro, não pressupõe desonestidade, má-fé ou favorecimento 

pessoal. Os materiais foram fornecidos, não havendo prova em sentido contrário. 

Não há, nos autos, qualquer alegação acerca de enriquecimento ilícito ou prejuízo 

ao erário, tanto que o pedido do Ministério Público lastreia-se unicamente no art. 

11 da Lei 8.429/92 (violação aos princípios da Administração Pública).

A responsabilização com base no art. 11 da Lei 8.429/92 exige dolo, não 

confi gurado no caso sub judice. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Apelo desprovido.

Nas razões do recurso especial, manejado com fundamento no art. 105, 

III, a, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Sul aponta violação ao art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92. Alega que, “ainda 

que considerada regular a dispensa de certame para a aquisição dos materiais 

elétricos, o só fato de a empresa contratada pelo Município pertencer à fi lha do 

Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo esta igualmente servidora pública 

municipal, autorizando e percebendo valores diretamente em razão do contrato 

fi rmado, já se faz sufi ciente para confi gurar a afronta à lei e à moralidade”. 

Outrossim, aduz que, “restando indubitável a ilicitude da conduta, bem como a 

vontade livre dos demandados em adotá-la, mais não é necessário para reputar-

se presente o dolo administrativo, notadamente, porque, como já mencionado, 

agiram os demandados em desconformidade à boa-fé objetiva” (fl s. 621-622).

Contrarrazões às fl s. 630-638.

O especial foi inadmitido pela Corte de origem, por meio de decisão que 

foi objeto do agravo de fl s. 662/669.
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O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-

Geral da República Aurélio Virgílio Veiga Rios, opinou pelo provimento do 

agravo, para melhor exame da matéria debatida no recurso especial.

Prossigo para anotar que o Relator do feito, Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, num primeiro momento, negou provimento ao agravo em recurso 

especial mediante decisão monocrática e, na sequência, submeteu o agravo 

regimental interposto pelo Ministério Público Federal ao Colegiado.

Após o voto do ilustre Relator que negava provimento ao regimental, 

propus à Turma uma questão de ordem no sentido de converter o AREsp em 

recurso especial, tendo em conta a relevância da controvérsia.

Acolhida por unanimidade essa questão de ordem, o Ministro Napoleão 

submeteu novamente o feito aos eminentes pares, firmando a seguinte 

compreensão sobre o caso em exame: (I) “segundo o Tribunal de origem, 

o intuito de praticar ilegalidade qualifi cada não ocorreu na espécie, pois os 

materiais elétricos e de iluminação só eram adquiridos pela Municipalidade, na 

pessoa do Prefeito, na medida das necessidades, conforme se infere da moldura 

fática delineada pelo Tribunal a quo, que, por além do mais, verifi cou não ter 

havido o superamento do limite de R$ 8.000,00 previsto no art. 24, II da Lei de 

Licitações. Por isso, não há que se falar em violação a princípios administrativos; 

as aquisições foram efetuadas sob o albergue da Lei”; (II) “a Corte Gaúcha 

não teve por relevante o parentesco, consanguíneo ou afi m, entre o Agente 

Público e os dirigentes ou sócios do fornecedor dos bens ou serviços; assim, 

tal circunstância não induz, por si só e independentemente de outras causas, 

a ocorrência de ilicitude, maxime quando, como no caso vertente, o Tribunal 

a quo, proeminente em matéria factual, afi rma, enfaticamente, não ter havido, 

no caso, prejuízo ao Erário ou enriquecimento ilícito; a eventual ilegalidade 

não há de ser abonada, mas também não há de ser punida com as sanções da 

improbidade”; (III) “ausentes o enriquecimento ilícito, o dano ao Erário ou a 

violação dolosa a princípios nucleares da Administração Pública nas condutas 

do Agente Público, não há falar em responsabilização por ato ímprobo, dada 

inexistência da atuação malsã dos agentes; cumpre pôr em ressalto que conduta 

culposa não viabiliza as sanções do art. 11 da Lei 8.429/92”.

É o relatório. Segue a fundamentação.

Ouso, com todo respeito, divergir do entendimento de Sua Excelência o 

relator.
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Esclareço, desde logo, como bem consignado no parecer ministerial, que 

o reconhecimento do elemento anímico na conduta dos demandados, em casos 

como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. O juízo que se 

impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o 

Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no acórdão, dão suporte 

(ou não) à tese de confi guração da prática do imputado ato ímprobo.

Pois bem, o Tribunal estadual, ao analisar a controvérsia em torno do 

elemento anímico e motivador da conduta dos agentes para a prática de ato de 

improbidade, consignou o seguinte (fl s. 597-600):

[...]

Restou incontroverso que o Município de Riozinho adquiriu materiais elétricos 

e serviços da empresa Tecnoeletro sem procedimento licitatório; entretanto, tal 

se deu em virtude de o valor de cada uma das aquisições ter fi cado abaixo do 

limite de obrigatoriedade de licitação - R$ 8.000,00, conforme se observa à fl . 04. 

Também não se verifi ca ter havido fracionamento nas compras com o intuito de 

afastar a necessidade de licitação, não só porque não eram elevados os valores, 

mas também porque as aquisições eram feitas de acordo com as necessidades do 

Município.

A testemunha Cláudia Geib (fl . 449), que ocupava o cargo de Tesoureira do 

Município, declarou que os pagamentos feitos à empresa Tecnoeletro, referentes 

às compras de equipamentos elétricos, eram realizados através dos pedidos feitos 

pelo eletricista que atuava na Prefeitura, quando então era emitida uma nota de 

empenho e efetuado o pagamento.

Valdoir Ramos Borges, eletricista, em seu depoimento (fl. 451), disse que 

encaminhava a relação de materiais ao Secretário de Obras, recebendo-os 

posteriormente para efetuar os serviços.

O inciso III do art. 9º da Lei n. 8.666/93 proíbe a participação, em licitações, de 

empresas cujos sócios sejam servidores ou dirigentes dos órgãos contratantes. 

Caso concreto, em que pese seja a empresa Tecnoeletro de propriedade da 

demandada Jana Lúcia e de seu marido, incidindo, portanto, a vedação constante 

desse artigo, não verifi co a ocorrência de atos de improbidade administrativa em 

razão da compra de materiais e contratação de serviços da referida empresa.

Primeiro, porque havia também outra empresa fornecedora de materiais 

elétricos para o Município, denominada “Maqui Materiais” (conforme mencionou 

a testemunha Clédio Fernandes Colombo - fl . 450) ou “Paulo Maqui” (segundo 

a testemunha Valdoir Ramos Borges - fl . 451, que disse que “as duas empresas 

atendiam satisfatoriamente as necessidades do Município). O Ministério Público 

não comprovou que tenha havido favorecimento à Tecnoeletro em detrimento 

dessa outra empresa.
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Segundo, porque o fato de Jana Lúcia Barnart Magalhães, como Secretária 

Municipal da Fazenda, ter ordenado alguns pagamentos e, ao mesmo tempo, 

recebido os valores pela empresa Tecnoeletro, não pressupõe desonestidade, 

má-fé ou favorecimento pessoal. Os materiais foram fornecidos, não havendo 

prova em sentido contrário. Não há, nos autos, qualquer alegação acerca de 

enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, tanto que o pedido do Ministério 

Público lastreia-se unicamente no art. 11 da Lei n. 8.429/92 (violação aos princípios 

da Administração Pública).

Terceiro, porque com razão o magistrado a quo quando afi rma na sentença:

No caso em apreço, constato que a prova testemunhal não demonstra 

a ocorrência de dolo na contratação nem o alegado prejuízo ao erário; 

pelo contrário, demonstra que os pedidos se deram de acordo com as 

necessidades, inexistindo demonstração nos autos de que o valor dos 

produtos adquiridos e registrados nas notas fiscais ocasionaram 

superfaturamento ou preços acima daqueles praticados pelo mercado.

Conforme assente na jurisprudência, a improbidade administrativa, 

consubstanciada nas condutas previstas no artigo 11 da Lei n. 8.429/92, 

impõe “necessária cautela na exegese das regras nele insertas, porquanto 

sua amplitude constitui risco para o intérprete induzindo-o a acoimar 

de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção 

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

preservada a moralidade administrativa.” (REsp 480.387/SP, Rel. Min Luiz 

Fux, 1ª Turma, DJ 24.05.2004).

[...]

A responsabilização com base no art. 11 da Lei n. 8.429/92, portanto, exige 

dolo, o qual não restou confi gurado no caso sub judice.

[...]

Ora, diversamente do entendimento esposado pela instância recursal de 

origem, parece-me que, do arcabouço fático delineado no acórdão recorrido, 

ressai claramente demonstrado o dolo, no mínimo genérico, na reiterada 

aquisição de materiais elétricos e serviços, pelo município de Riozinho, 

da empresa Tecnoeletro, de propriedade da demandada Jana Lúcia Barnart 

Magalhães (por essa época, Secretária Municipal da Fazenda durante a gestão 

de seu genitor também demandado Armindo Barnart) e de seu marido. Tal 

arranjo familiar, atentatório aos princípios da impessoalidade e da moralidade, é 

sufi ciente para confi gurar o ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei n. 

8.429/92, certo ademais, que presente se fazia a regra vedatória do art. 9º, III, da 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

382

Lei de Licitações, segundo a qual não pode participar do fornecimento de bens 

para o ente público “servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação”.

Convém, por outro vértice, ressaltar que o comportamento dos recorridos 

se amolda, de forma inequívoca, à fi gura desenhada no caput do aludido art. 11 

da LIA, que diz constituir ato de improbidade a conduta que “atenta contra 

os princípios da administração pública”, violadores, dentre outros, do dever 

de “imparcialidade”. Na espécie examinada, não há negar, os partícipes do 

evento distanciaram-se dos primados da legalidade, da impessoalidade, da 

imparcialidade e da moralidade administrativa, notadamente quando a agravada 

Jana Lúcia Barnart Magalhães, enquanto fi lha do alcaide Armindo Barnart e 

na qualidade de Secretária Municipal da Fazenda de Riozinho/RS, ordenou 

pagamentos e recebeu valores em proveito de sua própria empresa, a corré 

Tecnoeletro Comercial e Instaladora de Materiais Elétricos Ltda., pessoa jurídica, 

aliás, sediada em município diverso (Rolante/RS).

Ressalte-se que o STJ tem reiteradamente se manifestado no sentido 

de que “o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade 

administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo 

genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração 

Pública, não se exigindo a presença de dolo específi co” (REsp 951.389/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).

Nesse mesmo rumo: REsp 1.229.495/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 26/6/2013, e AgRg no REsp 1.368.125/PR, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/5/2013.

Tem-se, pois, que, relativamente à recorrida Jana Lúcia Barnart Magalhães, 

para além dos indicados laços familiares, valeu-se ela, de forma deliberada e 

dolosa, para ordenar pagamentos e receber valores em proveito de sua própria 

empresa. E quanto a Armindo Barnart, seu genitor e então prefeito, não há como 

afastar a reprovabilidade e o viés igualmente doloso consubstanciado no ato de 

adquirir produtos e serviços da loja da própria fi lha, ocupante de cargo público 

em sua gestão.

Releva, mais, salientar que o ilícito de que trata o art. 11 da Lei n. 8.429/92 

dispensa a prova de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito do agente.

A respeito da matéria, destaca-se a seguinte ementa:
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Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental nos embargos de 

declaração no agravo regimental no recurso especial. Improbidade administrativa. 

Pedido subsidiário. Enquadramento dos atos descritos na inicial. Condutas 

previstas no art. 11, da Lei 8.429/92. Prova de dano ao erário. Desnecessidade. 

Lesão a princípios da Administração. Elemento subjetivo.

1. A jurisprudência do STJ entende que, para fins de análise do pedido 

subsidiário de condenação dos réus pela prática de atos lesivos aos princípios 

da administração pública para o “enquadramento das condutas previstas no 

art. 11 da Lei 8.429/92, não é necessária a demonstração de dano ao erário 

ou enriquecimento ilícito do agente.” (AgRg no EREsp 1.119.657/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJ de 25/9/2012).

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.066.824/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, julgado em 19/3/2013, DJe 18/9/2013)

Enfi m, na espécie, as desviantes condutas imputadas aos agravados (pessoas 

físicas e jurídica), devidamente comprovadas, puseram-se em frontal colisão 

com os princípios estruturantes da Administração Pública.

Nessa compreensão, considerando a baixa expressão pecuniária das 

aquisições descritas na exordial e o largo tempo já decorrido desde as infrações 

(cerca de duas décadas), tenho por sufi ciente, com amparo no art. 12, III, da LIA, 

a imposição das seguintes reprimendas: a) aos réus Armindo Barnart e Jana Lúcia 

Barnart Magalhães, unicamente, o pagamento de multa civil correspondente 

a uma vez o valor da remuneração por eles percebida no mês de dezembro 

de 2000, a ser monetariamente atualizado pelos índices ofi ciais e com juros 

moratórios contados desde as respectivas citações iniciais (art. 405 do Código 

Civil); b) à empresa Tecnoeletro Comercial e Instaladora de Materiais Elétricos 

Ltda., a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 3 

(três) anos.

Ante o exposto, rogando a máxima vênia para dissentir da conclusão a 

que chegou o ilustre Relator, dou provimento ao recurso especial interposto 

pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da 

fundamentação. Custas processuais pelos réus. Sem honorários advocatícios.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.638.420-CE (2012/0216915-7)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Banco do Nordeste do Brasil SA

Advogado: André Luiz de Castro Fernandes e outro(s) - PE019779

EMENTA

Constitucional e Processual Civil. Recurso especial. Quebra de 

sigilo fi scal por iniciativa do Ministério Público para apurar supostos 

atos de improbidade administrativa. Ausência de autorização judicial. 

Impossibilidade. Recurso especial do Ministério Público Federal 

desprovido.

1. Impõe-se ao Ministério Público, órgão detentor da titularidade 

da Ação Penal incondicionada e da Ação Civil Pública contra atos 

tidos ímprobos, como postulado ético e de razoabilidade, a adoção 

de mecanismos garantísticos fortemente estabelecidos no Direito e 

no justo processo para não permitir a instauração ou a tramitação de 

persecuções afoitas, desprovidas de mínimo lastro de culpabilidade. 

Assim, cabe ao Juiz, dotado das diretrizes de proteção às garantias 

individuais – e somente ele –, a análise da pertinência da gravosa 

quebra do sigilo bancário e da revelação das informações fi nanceiras 

do particular.

2. Conforme lição do eminente Ministro Celso de Mello, 

exposta no julgamento do MS 23.452/RJ, o postulado de Reserva 

Constitucional de Jurisdição importa em submeter, à esfera única de decisão 

dos Magistrados, a prática de determinados atos cuja realização, por efeito 

de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, 

somente pode emanar do Juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a 

quem haja eventualmente atribuído o exercício de poderes de investigação 

próprios das Autoridades Judiciais (DJ 12.5.2000).

3. A Teoria da Separação dos Poderes, que remonta ao fi lósofo 

iluminista e escritor francês CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, 

Barão de Montesquieu, imortalizado em sua obra Do Espírito das Leis, 
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exige, para sua equilibrada aplicação, o chamado Sistema de Freios e 

Contrapesos, ou checks and balances, de modo a que ocorra um controle 

do poder pelo próprio poder, em que cada setor deve ser autônomo 

no exercício de sua função, sendo um, no entanto, controlado pelos 

demais.

4. Assim, na prática, a legislação confere ao Ministério Público 

a prerrogativa de solicitar a quebra do sigilo bancário, porém impõe 

ao seu exercício a necessidade de autorização judicial, permitindo ao 

Poder Judiciário a realização do controle de excessos eventualmente 

cometidos por arbitrariedades ou por errôneas convicções que possam, 

por acaso, advir da operacionalização das funções do Parquet.

5. A quebra de sigilo bancário, por iniciativa do Ministério 

Público, depende de autorização judicial, não se admitindo a 

requisição direta à instituição fi nanceira. Precedentes: AgRg no REsp 

1.348.076/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10.12.2015; 

RMS 25.375/PA, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 7.4.2008; HC 160.646/

SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19.9.2011; RHC 20.329/PR, Rel. Min. 

Jane Silva, DJ 22.10.2007; HC 316.870/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

DJe 24.9.2015.

6. Hipótese em que a requisição de quebra de sigilo bancário 

foi formulada pelo Parquet, diretamente à instituição bancária, sem 

autorização judicial, para a apuração de supostos atos de improbidade 

administrativa.

7. Recurso Especial do Ministério Público Federal desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

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

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

Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa (Presidente) votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 04 de dezembro de 2018 (data do julgamento).
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Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 14.12.2018

RELATÓRIO

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

Especial interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento na alínea a 

do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, assim ementado:

Constitucional e Processual Civil. Requisição direta do Ministério Público 

Federal ao Banco do Nordeste. Dados protegidos pelo sigilo bancário. Intervenção 

judicial. Necessidade.

1. Nos termos da jurisprudência assentada nas Cortes Superiores, não possui 

o Ministério Público a prerrogativa de ter acesso a dados acobertados pelo sigilo 

bancário, sem a respectiva autorização judicial.

2. Hipótese em que restou demonstrada a correção da apelante em recusar a 

fornecer ao Parquet os dados das pessoas que realizaram empréstimos no âmbito 

daquela instituição fi nanceira.

3. Apelação provida (fl s. 157).

2. Opostos Embargos de Declaração, foram eles acolhidos sem efeitos 

infringentes.

3. Alega a parte recorrente violação do art. 8º, II e IV, além do § 2º 

da LC 75/1993, sustentando, em síntese, a legitimidade do Parquet para a 

requisição direta de dados acobertados por sigilo bancário, independentemente 

de autorização judicial.

4. Contrarrazões às fl s. 243/246.

5. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Discute-se nos 

autos, em síntese, a legitimidade da requisição de quebra de sigilo bancário 

formulada pelo Parquet diretamente à instituição bancária – no caso, o Banco 

do Nordeste do Brasil S.A-BNB –, sem autorização judicial, para a apuração de 

supostos atos de improbidade administrativa.
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2. O sigilo bancário é assegurado em decorrência das disposições 

constitucionais contidas no art. 5º, X e XII da CF/1988, de defesa da intimidade, 

vida privada e de inviolabilidade relativa aos dados, positivado no art. 1º da LC 

105/2001 (As instituições fi nanceiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 

passivas e serviços prestados).

3. A rigor, somente é admitida a quebra quando necessária para a apuração 

de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo 

judicial, sempre mediante autorização judicial expressa.

4. Conforme lição do eminente Ministro Celso de Mello, exposta 

no julgamento do MS 23.452/RJ, o postulado de Reserva Constitucional de 

Jurisdição importa em submeter, à esfera única de decisão dos Magistrados, a prática 

de determinados atos cuja realização, por efeito de explícita determinação constante 

do próprio texto da Carta Política, somente pode emanar do Juiz, e não de terceiros, 

inclusive daqueles a quem haja eventualmente atribuído o exercício de poderes de 

investigação próprios das Autoridades Judiciais.

5. Nota-se que, inclusive, em relação ao Ministério Público, a Lei Orgânica 

do MPU (LC 75/1993), apesar de conferir, em seu art. 8º, IV, o poder de 

requisitar informações e documentos a Entidades Privadas, no § 2º do mesmo 

dispositivo prevê a exceção às informações e documentos de caráter sigiloso, 

como é o caso das informações bancárias.

6. A Teoria da Separação dos Poderes, que remonta ao brilhante trabalho 

do fi lósofo iluminista e escritor francês CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, 

o Barão de Montesquieu, imortalizado em sua obra Do Espírito das Leis, exige, 

para sua equilibrada aplicação, o chamado Sistema de Freios e Contrapesos, 

ou checks and balances, de modo que ocorra um controle do poder pelo próprio 

poder, em que cada setor deve ser autônomo no exercício de sua função, sendo 

um, no entanto, controlado pelos demais.

7. Assim, na prática, a legislação confere ao Ministério Público a 

prerrogativa de solicitar a quebra do sigilo bancário, porém impõe ao seu 

exercício a necessidade de autorização judicial, permitindo ao Poder Judiciário a 

realização do controle de excessos eventualmente cometidos por arbitrariedades 

ou por errôneas convicções que possam advir da operacionalização das funções 

do Parquet.

8. Há, no caso, o confl ito de direitos fundamentais e de valores do Estado. 

De um lado, a proteção ao sigilo bancário e fi scal; de outro, o relevante interesse 
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público na persecução de eventuais atos de improbidade atribuídos a integrantes 

de Associação Comunitária na implementação de projeto agrícola. Como regra, 

nessas hipóteses se demanda a prudente ponderação dos direitos confrontados, 

não permitindo que um subjugue o outro por completo, mantendo, de alguma 

forma, a aplicação ainda que parcial das prerrogativas, permitindo a sua 

convivência simultânea.

9. Por essa razão, a própria Lei (art. 3º, § 1º da LC 105/2001) cuidou de 

instituir a indispensabilidade da prévia autorização judicial para a quebra do 

sigilo bancário, fi scal e de dados, impedindo a solicitação direta e imediata do 

Parquet.

10.  O tema já foi objeto de apreciação desta Corte Superior de Justiça 

inúmeras vezes, que se manifestou, em regra, pelo posicionamento que exige 

a prévia autorização do Poder Judiciário para que se proceda à requisição das 

informações pelo Ministério Público junto às Instituições Financeiras e demais 

Órgãos da Administração Pública. Seguem precedentes:

Penal. Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. Quebra de sigilo 

fiscal realizada diretamente pelo Ministério Público. Requisição de cópias de 

declarações de imposto de renda sem autorização judicial. Impossibilidade.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a 

intervenção penal constitui incursão qualificada em direitos individuais 

protegidos no art. 5º, incisos X e XII, da Constituição da República. Por explícito 

mandamento constitucional, a quebra de sigilo bancário ou fi scal de pessoa física 

ou jurídica não pode ser realizada à revelia da atuação do Poder Judiciário para 

fi ns de investigação criminal ou para subsidiar a opinio delicti do Parquet, sendo 

nitidamente ilícitas, no caso, as provas remetidas pela Receita Federal do Brasil 

diretamente ao Ministério Público, com posterior oferecimento de denúncia (HC 

243.034/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 

02/09/2014). Precedentes.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.348.076/PR, Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10.12.2015).

Recurso em mandado de segurança. Procedimento investigatório criminal. 

Quebra de sigilo fi scal pelo Ministério Público. Ausência de autorização judicial. 

Impossibilidade.

I - A proteção ao sigilo bancário e fi scal não consubstancia direito absoluto, 

cedendo passo quando presentes circunstâncias que denotem a existência de 

interesse público relevante ou de elementos aptos a indicar a possibilidade de 

prática delituosa (Precedentes).
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II - Entretanto, o Ministério Público não tem legitimidade para proceder a 

quebra de sigilo bancário e fi scal sem autorização judicial (Precedentes).

Recurso desprovido (RMS 25.375/PA, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 7.4.2008).

Habeas corpus. Quebra de sigilo fi scal realizada diretamente pelo Ministério 

Público. Requisição de cópias de declarações de imposto de renda sem 

autorização judicial. Ilicitude da prova. Desentranhamento dos autos. Concessão 

da ordem.

1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e o artigo 8º, 

incisos II, IV e § 2º, da Lei Complementar 75/1993, há quem sustente ser possível 

ao Ministério Público requerer, diretamente, sem prévia autorização judicial, a 

quebra de sigilo bancário ou fi scal.

2. No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado Democrático de 

Direito, esta concepção não se mostra a mais acertada, uma vez que o Ministério 

Público é parte no processo penal, e embora seja entidade vocacionada à defesa 

da ordem jurídica, representando a sociedade como um todo, não atua de forma 

totalmente imparcial, ou seja, não possui a necessária isenção para decidir sobre a 

imprescindibilidade ou não da medida que excepciona os sigilos fi scal e bancário.

3. A mesma Lei Complementar 75/1993 - apontada por alguns como a fonte 

da legitimação para a requisição direta pelo Ministério Público de informações 

contidas na esfera de privacidade dos cidadãos - dispõe, na alínea a do inciso XVIII 

do artigo 6º, competir ao órgão ministerial representar pela quebra do sigilo de 

dados.

4. O sigilo fi scal se insere no direito à privacidade protegido constitucionalmente 

nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta Federal, cuja quebra confi gura restrição a 

uma liberdade pública, razão pela qual, para que se mostre legítima, se exige 

a demonstração ao Poder Judiciário da existência de fundados e excepcionais 

motivos que justifi quem a sua adoção.

5. É evidente a ilicitude da requisição feita diretamente pelo órgão ministerial 

à Secretaria de Receita Federal, por meio da qual foram encaminhadas cópias das 

declarações de rendimentos do paciente e dos demais investigados no feito.

6. Conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda anexadas à 

medida cautelar de sequestro, não foi juntada ao presente mandamus a íntegra 

do mencionado procedimento, tampouco o inteiro teor da ação penal na qual a 

citada documentação teria sido utilizada, de modo que este Sodalício não pode 

verifi car quais provas e atos judiciais estariam por ela contaminados, exame que 

deverá ser realizado pelo Juízo Federal responsável pelo feito.

7. Ordem concedida para determinar o desentranhamento das provas 

decorrentes da quebra do sigilo fiscal realizada pelo Ministério Público sem 

autorização judicial, cabendo ao magistrado de origem verifi car quais outros 

elementos de convicção e decisões proferidas na ação penal em tela e na medida 
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cautelar de sequestro estão contaminados pela ilicitude ora reconhecida (HC 

160.646/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19.9.2011).

Recurso em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária, contra o sistema 

fi nanceiro e de lavagem de dinheiro. Investigações preliminares. Quebra do sigilo 

fi scal do investigado. Inexistência de autorização judicial. Requisição feita pelo 

membro do Ministério Público diretamente à Receita Federal. Ilicitude da prova. 

Desentranhamento dos autos. Trancamento do inquérito policial. Impossibilidade. 

Existência de outros elementos de convicção não contaminados pela prova ilícita. 

Dado parcial provimento ao recurso.

I. A requisição de cópias das declarações de imposto de renda do investigado, 

feita de forma unilateral pelo Ministério Público, se constitui em inequívoca 

quebra de seu sigilo fiscal, situação diversa daquela em que a autoridade 

fazendária, no exercício de suas atribuições, remete cópias de documentos ao 

parquet para a averiguação de possível ilícito penal.

II. A quebra do sigilo fiscal do investigado deve preceder da competente 

autorização judicial, pois atenta diretamente contra os direitos e garantias 

constitucionais da intimidade e da vida privada dos cidadãos.

III. As prerrogativas institucionais dos membros do Ministério Público, no 

exercício de suas funções, não compreendem a possibilidade de requisição de 

documentos fi scais sigilosos diretamente junto ao Fisco.

IV. Devem ser desentranhadas dos autos as provas obtidas por meio ilícito, 

bem como as que delas decorreram.

V.  Havendo outros elementos de convicção não afetados pela prova ilícita, o 

inquérito policial deve permanecer intacto, sendo impossível seu trancamento.

VI. Dado parcial provimento ao recurso (RHC 20.329/PR, Rel. Min. Jane Silva, DJ 

22.10.2007).

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação 

da via eleita. Quebra do sigilo bancário pela Receita Federal. Inexistência 

de autorização judicial. Utilização de dados para fins de investigação penal. 

Ilegalidade. Prova ilícita.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 

orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, fi rmou-se no sentido 

de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso 

próprio, sob pena de desvirtuar a fi nalidade dessa garantia constitucional, exceto 

quando a ilegalidade apontada é fl agrante, hipótese em que se concede a ordem 

de ofício.

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.134.665/SP, sob 

o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de 

que a quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fi ns de 
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constituição de crédito tributário, é autorizada pela Lei n. 8.021/1990 e pela Lei 

Complementar n. 105/2001, normas procedimentais cuja aplicação é imediata 

(relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/12/2009).

3. Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

RE n. 389.808/PR (não obstante o reconhecimento da repercussão geral do tema 

no RE 601.314/SP), assentou a inconstitucionalidade da interpretação dada à 

norma que autoriza a Receita Federal a ter acesso direto aos dados bancários do 

contribuinte.

4. A jurisprudência atual de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Superior 

Tribunal vem se fi rmando no sentido de que é imprescindível a prévia autorização 

judicial para utilização dos dados bancários para fins de investigação penal, 

haja vista que a Receita Federal, órgão interessado no processo administrativo 

tributário, não possui competência constitucional para fornecer diretamente tais 

elementos aos órgãos investigatórios ou de acusação criminal. Precedentes.

5. In casu, consta dos autos que, após requisição de informação formulada 

pela Receita Federal, foram apresentados pelas instituições bancárias, sem 

consentimento do Juízo competente, extratos de movimentações de conta, 

além da relação de cheques nominais aos pacientes emitidos pela empresa 

por eles administrada, dados que confrontados com os tributos recolhidos, 

levaram à instauração de procedimento fi scal e, por sua vez, do processo criminal 

impugnado através deste writ.

6. Ainda que se admita, com base no art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, 

a legalidade do acesso a essas informações bancárias pela autoridade fazendária, 

não há norma no ordenamento jurídico pátrio que ampare a sua utilização para 

fi ns de investigação e defl agração de ação penal - como na presente hipótese.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer 

a nulidade das provas obtidas mediante a quebra de sigilo bancário dos pacientes 

sem autorização judicial e, consequentemente, anular a ação penal desde o início, 

garantida a possibilidade de nova demanda ser proposta com esteio em prova 

lícita (HC 316.870/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 24.9.2015).

11.  Em recente julgado, no entanto, a Segunda Turma da Suprema Corte 

Federal invocou a tese de que, em se tratando da gestão de dinheiro público, 

não haveria proteção a sigilo privado a ser invocada pelo particular responsável 

pela destinação desses recursos. Nesse contexto, conferiu maior autonomia ao 

Ministério Público para, diretamente, postular informações mantidas pelas 

Instituições Financeiras, sejam públicas ou privadas, acerca das contas correntes 

de titulatidade de Entes Públicos. Segue ementa:

Ementa Recurso ordinário em habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, 

fraude a licitação, lavagem de dinheiro e peculato (arts. 288 e 313-A, CP; art. 
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90 da Lei n. 8.666/93; art. 1º da Lei n. 9.613/98 e art. 1º, I e II, do DL n. 201/67). 

Trancamento. Descabimento. Sigilo bancário. Inexistência. Conta corrente de 

titularidade da municipalidade. Operações fi nanceiras que envolvem recursos 

públicos. Requisição de dados bancários diretamente pelo Ministério Público. 

Admissibilidade. Precedentes. Extensão aos registros de operações bancárias 

realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. 

Princípio da publicidade (art. 37, caput, CF). Prova lícita. Recurso não provido.

1. Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar de requisição, pelo 

Tribunal de Contas da União, de registros de operações fi nanceiras, “o sigilo de 

informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando 

se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos 

públicos” (MS n. 33.340/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 

3/8/15).

2. Assentou-se nesse julgado que as “operações fi nanceiras que envolvam 

recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a 

Lei Complementar n. 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão 

submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da 

Constituição Federal (…)”.

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu ao Ministério Público Federal o 

poder de requisitar informações bancárias relativas a empréstimos subsidiados 

pelo Tesouro Nacional, ao fundamento de que “se se trata de operação em que 

há dinheiro público, a publicidade deve ser nota característica dessa operação” 

(MS n. 21.729/DF, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Néri da Silveira, DJ 

19/10/01).

4. Na espécie, diante da existência de indícios da prática de ilícitos penais 

com verbas públicas, o Ministério Público solicitou diretamente à instituição 

fi nanceira cópias de extratos bancários e microfi lmagens da conta corrente da 

municipalidade, além de fi tas de caixa, para a apuração do real destino das verbas.

5. O poder do Ministério Público de requisitar informações bancárias de conta 

corrente de titularidade da prefeitura municipal compreende, por extensão, o 

acesso aos registros das operações bancárias realizadas por particulares, a partir 

das verbas públicas creditadas naquela conta.

6. De nada adiantaria permitir ao Ministério Público requisitar diretamente os 

registros das operações feitas na conta bancária da municipalidade e negar-lhe 

o principal: o acesso ao real destino dos recursos públicos, a partir do exame 

de operações bancárias sucessivas (v.g., desconto de cheque emitido pela 

Municipalidade na boca do caixa, seguido de transferência a particular do valor 

sacado).

7. Entendimento em sentido diverso implicaria o esvaziamento da própria 

fi nalidade do princípio da publicidade, que é permitir o controle da atuação do 

administrador público e do emprego de verbas públicas.
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8. Inexistência de prova ilícita capaz de conduzir ao trancamento da ação 

penal.

9. Recurso não provido (RHC 133.118/CE, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe 8.3.2018).

12.  Da mesma forma, reconheceu-se no STF a possibilidade de solicitação 

de informações pelo Ministério Público diretamente ao Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras-COAF ou à Secretaria da Receita Federal-SRF para 

subsidiar e instruir procedimentos investigatórios sancionatórios (AgRg no 

RE 1.058.429/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2018; AgRg no RE 

1.041.272/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.10.2017). É certo, porém, que 

os dados mantidos por essas Entidades não correspondem aos resguardados nas 

Instituições Bancárias de natureza privada.

13.  Na espécie, o sigilo resguardado é mantido por Instituição Financeira 

privada – Banco do Nordeste do Brasil S.A. –, e as informações que se busca são 

dos integrantes da Associação Comunitária que se investiga. Logo, não recai 

nas hipóteses excepcionais, nas quais o Supremo Tribunal Federal entendeu por 

bem afastar a prévia autorização judicial para viabilizar a quebra do sigilo. É 

importante essa distinção porque, para os Entes Públicos, vigoram os Princípios 

da publicidade e da moralidade, não lhes sendo estendido o direito à intimidade 

e à privacidade, específi cos da pessoa humana, dos indivíduos que compõem a 

sociedade e das pessoas jurídicas de direito privado.

14.  Em que pese o advento dos referidos julgados da Suprema Corte, 

penso que a necessidade de proteção do sigilo bancário e de dados fi nanceiros, 

notadamente em Direito Sancionador, demanda a maior consagração das 

garantias individuais do investigado. A atuação do Poder Judiciário, apreciando 

a pertinência e a necessidade da quebra de sigilo no caso concreto, não impede 

a medida em si, mas visa controlar e coibir eventuais abusos que gerem indevida 

fustigação do indivíduo com pretensões sancionadoras infundadas.

15.  Impõe-se, ao Ministério Público, órgão detentor da titularidade da 

Ação Penal incondicionada e da Ação Civil Pública contra atos tidos ímprobos, 

como postulado ético e de razoabilidade, a adoção de mecanismos garantísticos 

fortemente estabelecidos na Lei e no processo para não permitir a instauração 

ou a tramitação de persecuções afoitas, desprovidas de mínimo lastro de 

culpabilidade. Assim, cabe ao Juiz, dotado das diretrizes de proteção às garantias 

individuais – e somente ele –, a análise da pertinência da gravosa quebra do 

sigilo bancário e da revelação das informações fi nanceiras do particular.
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16.  Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Ministério 

Público Federal. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.728.658-MS (2017/0315959-4)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Recorrido: Joao Parron Maria

Advogado: Fábio Augusto Assis Andreasi - MS009662

Interes.: Usimix Ltda

Interes.: Nelson Trad Filho

Interes.: Michel Issa Filho

Interes.: Kerolly Garcia Lopes

Interes.: Felipe Miyasato de Oliveira

Interes.: Abimael Lossavero

Interes.: Selco Infraestrutura Ltda

Interes.: Joao Antonio de Marco

Interes.: Sylvio Darilson Cesco

Interes.: Semy Alves Ferraz

Interes.: Valtemir Alves de Brito

Interes.: Bertholdo Figueiro Filho

Interes.: Vera Lúcia Ferreira Vargas

Interes.: Caio Vinícius Trindade

Interes.: Luziano dos Santos Neto

Interes.: Gerson Nina Prado

Interes.: Angelita Brun Cesco

Interes.: Endrigo Muller Cesco

EMENTA

Recurso especial. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 

Código de Processo Civil de 2015. Aplicabilidade. Indisponibilidade 
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de bens a fi m de assegurar o ressarcimento do dano. Responsabilidade 

solidária. Constrição limitada ao valor sufi ciente para recompor o 

erário. “Quantum” a ser determinado pelo juiz. Pedido de bloqueio 

para garantir o pagamento de condenação em multa civil. Preclusão 

consumativa. Indenização por danos morais coletivos. Inaplicabilidade 

do julgado no REsp n. 1.366.721/BA. Tutela de urgência. Necessidade 

de preenchimento dos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum 

in mora”. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

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. In casu, aplica-

se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução 

fi nal do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o 

ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, 

limitando-se a medida constritiva ao “quantum” determinado pelo 

juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em 

relação a cada um. Precedentes.

III - A ausência de insurgência, no momento oportuno, quanto 

à indisponibilidade de bens a fi m de garantir o pagamento da sanção 

de multa civil impede à parte recorrente suscitá-la por meio de recurso 

especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

IV - Não se aplica o entendimento fi rmado no REsp 1.366.721/

BA para a indisponibilidade de bens a fi m de assegurar o pagamento 

de indenização por danos morais coletivos, sendo necessário 

o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para a sua 

concessão.

V - Recurso Especial parcialmente conhecido e 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 maioria, vencido o Sr. Ministro Sérgio Kukina, rejeitar 

preliminar de afetação à egrégia Primeira Seção e, no mérito, por unanimidade, 

conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, 
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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), 04 de dezembro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 11.12.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa:

Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado 

do Mato Grosso do Sul, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 1ª 

Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul no julgamento 

de Agravo de Instrumento, assim ementado (fl s. 424/425e):

Agravo de instrumento. Ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa. Matérias não apreciadas em primeiro grau. Impossibilidade de 

análise pelo Tribunal ad quem. Supressão de instância. Indisponibilidade de 

bens. Decretação. Requisitos. Exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 periculum 

in mora presumido. Fumaça do bom direito. Presença de indícios. Alegações de 

inexistência de ato de improbidade. Impossibilidade de esgotamento do mérito 

nesta fase processual. Necessidade de produção de provas. Recurso, na parte 

conhecida, parcialmente provido para limitar a indisponibilidade de bens.

Não se admite o exame de fatos e questões inéditas ainda carentes de 

enfrentamento pelo próprio órgão julgador de origem, sob pena de ocorrer 

julgamento per saltum e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do entendimento pacifi cado no Superior Tribunal de Justiça, a 

medida cautelar em ação civil pública, própria das ações regidas pela Lei de 

Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o 

réu esteja dilapidando seu patrimônio ou encontra-se na iminência de fazê-lo, 

tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal 

que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade 

administrativa, sendo possível ao juízo que preside a ação, fundamentadamente, 

decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes 

indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

O momento processual do recebimento da inicial não é adequado para o 

esgotamento das questões de mérito, eis que nela são analisados, sumariamente, 
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as alegações das partes e a probabilidade da ocorrência de atos de improbidade 

(indícios).

O pedido de condenação por danos morais, cumulado na ação de improbidade, 

cujos valores foram acolhidos na decisão agravada para fi ns de indisponibilidade 

de bens, não pode ser amparado na Lei n. 8.429/92.

Fixa-se o valor da constrição dos bens utilizando-se como parâmetro os valores 

apontados pelo Ministério Público como superfaturamento.

Não houve oposição de Embargos de Declaração.

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa aos arts. arts. 7º da Lei n. 8.429/92 e 275 do Código Civil, alegando-

se, em síntese, que a indisponibilidade dos bens deve atingir o valor total 

do ressarcimento, multa e pagamento de indenização a título de danos 

morais coletivos em relação a cada um dos réus da ação, tendo em vista haver 

solidariedade entre eles até o fi nal da instrução probatória.

Sem contrarrazões (fl s. 476e), o recurso foi inadmitido (fl s. 479/484e), 

tendo sido interposto Agravo, posteriormente convertido em Recurso Especial 

(fl s. 535/536e).

O Ministério Público Federal, na qualidade de “custos legis” manifestou-se 

pelo desprovimento do recurso (fl s. 525/533e).

Feito breve relato, decido.

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 2015.

Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão 

que determinou a indisponibilidade dos bens no valor de R$ 315.891.321,37 

(trezentos e quinze milhões, oitocentos e noventa e um mil, trezentos e vinte e 

um reais e trinta e sete centavos) em desfavor de cada um dos réus da ação, a fi m 

de assegurar o ressarcimento ao erário e o pagamento de indenização por danos 

morais coletivos (fl s. 36/48e).

Quando do julgamento do recurso, o tribunal de origem deu-lhe parcial 

provimento, por entender ter sido a medida deferida de forma indiscriminada. 

Destaco trechos da decisão (fl s. 440/443e):
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Na hipótese ora em apreço, na medida que foi decretada a indisponibilidade 

de bens de forma genérica, o gravame imposto aos réus da ação epigrafada, antes 

mesmo de uma condenação, é muito grande, pois eles precisariam de autorização 

judicial para simples atos cotidianos, razão pela qual neste ponto merece reparos 

a decisão ora recorrida.

Por tais razões, entendo que deverão ser liberadas as verbas de caráter 

alimentar, tais como salários e depósitos em caderneta de poupança no montante 

de até 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 649, IV e X, do CPC/73.

(...)

Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que o valor limite da 

indisponibilidade de bens também merece reforma.

Verifi co, com efeito, que o valor do suposto desvio apontado pelo Ministério 

Público é de R$ 28.727.392,87 ou, na hipótese de se considerar apenas o 

superfaturamento, é de R$ 22.439.925,84.

Como se vê, valores estes muito menores que aquele fi xado como limite da 

indisponibilidade de bens (R$ 315.891.321,37), o qual inclui danos coletivos 

estimados de forma unilateral pelo Parquet estadual, atingindo um montante a 

toda evidência exponencial.

(...)

Assim, reputo desproporcional e inadequado o quantum cuja indisponibilidade 

é pretendida pelo Ministério Público Estadual como pedido principal (315 milhões: 

abrangidos ressarcimento integral do dano e danos morais coletivos também 

com base no valor do dano), isto porque o parâmetro indicado não corresponde 

a um dano concretamente esperado segundo as regras da experiência a partir 

dos fatos já descritos na inicial e demonstrados de maneira indiciária pelos 

documentos que a instruem.

Por tais razões, fi xo o limite da indisponibilidade de bens em R$ 22.439.925,84 

(valor do superfaturamento apontado pelo Ministério Público Estadual), para 

todos os réus, e não individualmente, nos termos do disposto no art. 7º da LIA.

Interposto Recurso Especial pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul, passo à sua análise.

I - Da solidariedade entre os réus na ação civil pública ajuizada para apurar 

cometimento de ato ímprobo

No que diz respeito à solidariedade entre os réus da ação no tocante 

à obrigação de garantir o valor para o ressarcimento ao erário, o tribunal 

de origem, ao reformar a decisão proferida pelo juiz de primeira instância, 

determinou que o “quantum” a ser indisponibilizado seja limitado ao valor total 

do dano, independentemente do número de réus na ação.
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Com efeito, havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução 

fi nal do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento 

ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida 

constritiva ao “quantum” determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio 

corresponda ao débito total em relação a cada um.

Assim, verifi co que a Corte “a qua” adotou a fi rme orientação deste tribunal 

sobre o assunto, consoante se depreende da leitura das ementas dos seguintes 

julgados:

Administrativo. Agravo interno no recurso especial. Ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa. Indisponibilidade de bens. Solidariedade obrigacional. 

Medida constritiva que deve limitar-se ao total do dano apontado. Agravo interno 

parcialmente provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1.497.327/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 09/10/2018, 

DJe 25/10/2018).

Processo Civil. Improbidade administrativa. Indisponibilidade de bens. 

Presença do fumus boni iuris. Comprovação de efetiva dilapidação patrimonial. 

Desnecessidade. Periculum in mora presumido. Matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. A responsabilidade dos réus é solidária até a instrução 

fi nal do processo. Alínea “c”. Não demonstração da divergência. Recurso especial 

não provido. Histórico da demanda

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora 

recorrente, em face de decisão que determinou a indisponibilidade de bens e o 

seu afastamento do cargo de Vereador do Município de São Miguel do Iguaçu, na 

Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual.

(...)

Responsabilidade solidária dos réus até a instrução fi nal do processo

7. Como bem destacado pelo Parquet federal no seu parecer, o STJ fi rmou o 

entendimento de que “nos casos de improbidade administrativa a responsabilidade 

é solidária até a instrução final do feito, em que se delimitará a quota de 

responsabilidade de cada agente para a dosimetria da pena. Não existe, portanto, 

ofensa alguma aos preceitos da solidariedade.” (AgRg no REsp 951.528/PR, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2009). Nesse sentido: 

AgRg no REsp 1.314.061/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

16/5/2013; REsp 1.195.828/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 4/10/2010; AgRg no REsp 951.528/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 31/3/2009; AgRg no AREsp 249.045/RN, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/11/2013; REsp 1.407.862/RO, Rel. Ministro 
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Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; e REsp 1.438.344/SP, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/10/2014.

(...)

9. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.651.676/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 16/03/2017, DJe 20/04/2017, destaque meu).

Recurso especial. Improbidade administrativa. Responsabilidade solidária. 

Indisponibilidade de bens. Limite da constrição. Quantum sufi ciente ao integral 

ressarcimento do dano.

1. No ato de improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a 

responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria.

2. É defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em relação a cada 

um dos co-obrigados, ante a proibição legal do excesso na cautela.

3. Os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto quanto for 

possível determinar, até a medida da responsabilidade de seus titulares obrigados 

à reparação do dano, seus acréscimos legais e à multa, não havendo, como não 

há, incompatibilidade qualquer entre a solidariedade passiva e as obrigações 

divisíveis.

2. Recurso especial improvido.

(REsp 1.119.458/RO, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado 

em 13/04/2010, DJe 29/04/2010, destaque meu).

Dessa maneira, não prospera o argumento do “Parquet”, segundo o qual é 

necessária a decretação da indisponibilidade do valor total dos bens em relação a 

cada um dos réus em decorrência da solidariedade.

II - Da indisponibilidade de bens para o pagamento de multa civil

No que diz respeito à alegação formulada no recurso especial no sentido 

de ser possível o bloqueio de bens para garantir a condenação ao pagamento 

de multa civil, transcrevo trechos da petição inicial da ação de improbidade, da 

decisão proferida pelo juiz de primeira instância e do julgamento do tribunal 

de origem quando da apreciação do Agravo de Instrumento, a fi m de verifi car a 

possibilidade de análise de tal insurgência por esta Corte.

Na petição inicial, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do 

Sul formulou o pleito de indisponibilidade de bens nos seguintes termos (fl s. 

208/209e):
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Nessa esteira, comprovado que houve prejuízo ao erário e enriquecimento 

ilícito, e, ainda, considerando que a medida de indisponibilidade de bens cuida-

se de tutela de evidência, a decretação da indisponibilidade dos bens dos 

requeridos, em quantidade sufi ciente para assegurar o integral ressarcimento do 

dano material e moral coletivo, é medida que se impõe.

Tem-se, então, como necessária a indisponibilização do montante 

de R$ 315.891.321,37, sendo R$ 28.717.392,87 (dano material) mais R$ 

287.173.928,70 (dano moral coletivo).

(...)

Posto isso, o Ministério Público requer seja(m):

a) liminarmente, decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos, em 

quantidade que assegure a integral reparação do dano material e moral coletivo, 

bem como o pagamento da multa a ser imposta como sanção pelo ato ímprobo 

(quantia como sendo de R$ 315.891.321,37), e que sejam adotadas as providências 

para efetivação da medida, em especial o bloqueio de valores em suas contas 

bancárias, a constrição de veículos junto ao RenaJUD e a indisponibilidade de 

imóveis junto aos Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca (destaques 

meus).

Quando da análise do pedido, o juiz de primeira instância assim se 

pronunciou (fl s. 46/47e):

Em relação ao valor do prejuízo ao erário, serão levados em conta aqueles 

apontados pelo Ministério Público Estadual, alcançando pelo menos o valor de 

R$ 315.891.327,37 (trezentos e quinze milhões, oitocentos e noventa e um mil, 

trezentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos).

Assim, por mais extrema que possa ser a medida, deve ser ressaltado que a 

indisponibilidade de bens é o modo mais efi caz para garantir o ressarcimento aos 

cofres públicos.

Por tais motivos, verifi ca-se que a indisponibilidade de bens na forma pleiteada 

na inicial é a melhor medida para resguardar o bem público, o que se faz visando 

a garantia de futura indenização ao erário.

(...)

Diante do exposto e presentes os requisitos autorizadores acolho o pedido de 

liminar, para o fi m de decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos (...) até o 

valor total de R$ 315.891.321,37 (destaque meu).

Dessa decisão, houve a interposição de Agravo de Instrumento pelo corréu 

João Parron Maria, cujos pedidos foram parcialmente deferidos pelo tribunal de 

origem, nos seguintes termos (fl s. 427; 441/445e):
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Segundo apurações do Ministério Público Estadual foram encontradas 

irregularidades nos processos licitatórios que culminaram na contratação da 

empresa Selco Engenharia Ltda., além de prejuízos ocasionados em razão da 

má qualidade dos serviços prestados de recuperação asfáltica popularmente 

conhecidos como ‘tapa-buracos’ ao Município de Campo Grande.

Referida má prestação dos serviços foi alvo de denúncia por parte da imprensa, 

que flagrou diversas irregularidades na sua execução, em especial a de um 

funcionário tapando um buraco inexistente.

(...)

(...) entendo que o valor limite da indisponibilidade de bens também merece 

reforma.

Verifi co, com efeito, que o valor do suposto desvio apontado pelo Ministério 

Público é de R$ 28.727.392,87 ou, na hipótese de se considerar apenas o 

superfaturamento, é de R$ 22.439.925,84.

Como se vê, valores estes muito menores que aquele fixado como limite 

da indisponibilidade de bens (R$ 315.891.321,37), o qual inclui danos morais 

coletivos estimados de forma unilateral pelo Parquet estadual, atingindo um 

montante a toda evidência exponencial.

(...)

Assim, reputo desproporcional e inadequado o quantum cuja indisponibilidade 

é pretendida pelo Ministério Público Estadual como pedido principal (315 milhões: 

abrangidos ressarcimento integral do dano e danos morais coletivos também com 

base no valor do dano), isto porque o parâmetro indicado não corresponde a um 

dano concretamente esperado segundo as regras da experiência a partir dos fatos 

já descritos na inicial e demonstrados de maneira indiciária pelos documentos que a 

instruem.

(...)

Ante o exposto, na parte conhecida, dou parcial provimento ao recurso para (i) 

fi xar o limite da indisponibilidade de bens em R$ 22.439.925,84, para todos os réus, e 

não individualmente, nos termos do disposto no art. 7º da LIA (destaque meu).

Como se vê, no pedido formulado pelo Ministério Público Estadual 

requereu-se a indisponibilidade de bens para assegurar o pagamento dos danos 

materiais e morais coletivos, bem como o de condenação de eventual multa civil.

Porém, o juiz de primeira instância decretou o bloqueio do valor de R$ 

315.891.327,37 (trezentos e quinze milhões, oitocentos e noventa e um mil, 

trezentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), referentes aos danos 

materiais e morais coletivos, tão somente.
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Dessa decisão, não houve a interposição de recurso de Agravo de Instrumento 

pelo “Parquet” a fi m de questionar a necessidade de indisponibilidade de bens para 

garantir o pagamento de multa civil.

Assim sendo, verifi co que a pretensão veiculada no recurso especial revela-

se manifestamente inadmissível, tendo em vista a ocorrência da preclusão 

consumativa, porquanto não arguida oportunamente por meio de interposição de 

agravo de instrumento.

Nesse sentido:

Civil. Processo Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Recurso 

manejado sob a égide do NCPC. Ação indenizatória. Falsifi cação de assinatura 

em contrato de locação. Reconhecimento de firma por cartório extrajudicial. 

Prescrição. Data da ciência da autora de que o cartório reconheceu como 

verdadeira assinatura falsa. Citação na ação de despejo. Responsabilidade do 

notário. Inovação recursal. Impossibilidade. Decisão mantida por seus próprios 

fundamentos. Recurso manifestamente inadmissível. Incidência da multa do art. 

1.021, § 4º, do NCPC. Agravo não provido.

(...)

5. É vedado à parte recorrente suscitar matéria que não foi arguida anteriormente, 

em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a 

inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente 

agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo 

ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência 

quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 

4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, fi cando a 

interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva 

quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1.236.957/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018, destaque meu).

Processual Civil. Administrativo. Código de Processo Civil de 1973. 

Aplicabilidade. Omissões. Nulidade. Ausência de intimação da União. Tese não 

suscitada perante o juízo a quo. Inovação recursal. Preclusão consumativa. 

Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Mandado de segurança. Participação 

em banca examinadora de concurso público. Remuneração. Súmula n. 269 do 

STF. Inadequação da via eleita. Extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso 

provido.
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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. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil 

de 1973.

II - No que toca à alegação de nulidade do acórdão, por ausência de intimação 

da União, a tese não foi suscitada perante o juízo a quo, sendo trazida tão 

somente em sede de recurso especial, o que confi gura, no ponto, indevida inovação 

recursal, impedindo o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão 

consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes.

III - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com 

fundamentos sufi cientes. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV - Os Impetrantes buscam o pagamento de remuneração correspondente à 

participação na banca examinadora do 39º Concurso Público para provimento 

de cargos de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, a teor dos Editais n. 2, de 04.09.2012, e n. 20, de 28.01.2013.

V - O acórdão recorrido vai de encontro à remansosa jurisprudência, cristalizada 

no enunciado da Súmula n. 269 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o 

mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, sendo de rigor 

a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, sem 

embargo à postulação da pretensão nas vias ordinárias. Precedentes.

VI - Ainda que a pretensão estivesse cingida tão somente à declaração de 

ilegalidade do ato administrativo, mediante o qual foi indeferida a percepção de 

retribuição estipendiária pela atuação dos Impetrantes em banca examinadora de 

concurso público, como consignado pelo tribunal de origem, uma vez concedida 

a segurança, seria incabível o pagamento de tais valores em sede mandamental, 

por força do disposto no art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/09. Precedentes.

VII - Recurso especial provido.

(REsp 1.502.598/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado 

em 13/03/2018, DJe 06/04/2018, destaque meu).

Processual Civil. Exceção de incompetência. Oferecimento posterior à 

contestação e dentro do prazo para resposta. Preclusão consumativa. Ocorrência.

1. O Plenário do STJ decidiu que “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).

2. De acordo com o que dispõe o art. 297 do CPC/1973, o réu poderá oferecer, 

no prazo de resposta ao pedido, contestação, exceção e reconvenção, “cabendo à 

parte oferecer exceção, no prazo de quinze dias contado do fato que ocasionou 

a incompetência, o impedimento ou a suspeição”, a teor do art. 305 daquele 

diploma.
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3. A doutrina processual pátria, conforme o escólio de Calmon de Passos, 

leciona que, para a exceção de incompetência, o prazo de quinze dias é o mesmo 

que a parte dispõe para contestar o pedido, de modo que o oferecimento daquela 

defesa pelo excipiente deve ocorrer de modo concomitante com a contestação, 

em petições separadas, ou, se o réu preferir, deve ofertar apenas a exceção. Se o 

demandado contestar e, ainda no curso do prazo para resposta, excepcionar, tem-

se por prorrogada a competência do juízo (in Comentários ao Código de Processo 

Civil, 9ª edição, Vol. III, Forense: Rio de Janeiro, 2005, p. 324/325).

4. No caso, discute-se a possibilidade de o réu, ora recorrente, opor exceção de 

incompetência após haver apresentado contestação, ainda dentro do prazo de 

que dispõe para oferecer resposta, tendo o Regional a inadmitido e pronunciado 

a preclusão consumativa.

5. Este Superior Tribunal já reconheceu que não há preclusão quando a exceção 

é protocolizada antes da contestação, embora no mesmo dia (REsp 457.710/ES, 

Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 03/04/2003, DJ 

05/05/2003, p. 309), sendo certo que, no caso em exame, constatou-se hipótese 

contrária: o réu contestou e, dias depois, excepcionou.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.450.395/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 

21/06/2018, DJe 08/08/2018).

III - Dos critérios para a indisponibilidade de bens a fi m de assegurar o 

pagamento de indenização por danos morais coletivos

No que tange à possibilidade de bloqueio de bens para garantir o 

pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, impõem-se 

algumas refl exões sobre a questão.

De início, cumpre esclarecer que esta Corte entende que a pessoa jurídica 

de direito público não é titular de direito à indenização por dano moral 

relacionado à ofensa de sua honra ou imagem, porquanto, tratando-se de direito 

fundamental, seu titular imediato é o particular. Portanto, o reconhecimento 

desse direito ao Estado acarreta a subversão da ordem natural dos direitos 

fundamentais.

Nessa linha:

Direito Civil-Constitucional. Responsabilidade civil. Informações veiculadas 

em rede de rádio e televisão. Ação indenizatória por dano moral ajuizada por 

município contra o particular. Impossibilidade. Direitos fundamentais. Pessoa 

jurídica de direito público. Reconhecimento limitado.
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1. A tese relativa à indenização pelo dano moral decorrente de ofensa à honra, 

imagem, violação da vida privada e intimidade das pessoas somente foi acolhida 

às expressas no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição Federal de 1988 

(artigo 5º, incisos V e X), que o alçou ao seleto catálogo de direitos fundamentais. 

Com efeito, por essa ótica de abordagem, a indagação acerca da aptidão de alguém 

sofrer dano moral passa necessariamente pela investigação da possibilidade teórica 

de titularização de direitos fundamentais, especifi camente daqueles a que fazem 

referência os incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal.

2. A inspiração imediata da positivação de direitos fundamentais resulta 

precipuamente da necessidade de proteção da esfera individual da pessoa humana 

contra ataques tradicionalmente praticados pelo Estado. É bem por isso que a 

doutrina vem entendendo, de longa data, que os direitos fundamentais assumem 

“posição de defi nitivo realce na sociedade quando se inverte a tradicional relação 

entre Estado e indivíduo e se reconhece que o indivíduo tem, primeiro, direitos, e, 

depois, deveres perante o Estado, e que os direitos que o Estado tem em relação ao 

indivíduo se ordenam ao objetivo de melhor cuidar das necessidades dos cidadãos” 

(MENDES, Gilmar Ferreira [et. al.]. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 222-223).

3. Em razão disso, de modo geral, a doutrina e jurisprudência nacionais só 

têm reconhecido às pessoas jurídicas de direito público direitos fundamentais 

de caráter processual ou relacionados à proteção constitucional da autonomia, 

prerrogativas ou competência de entidades e órgãos públicos, ou seja, direitos 

oponíveis ao próprio Estado e não ao particular. Porém, ao que se pôde pesquisar, 

em se tratando de direitos fundamentais de natureza material pretensamente 

oponíveis contra particulares, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

nunca referendou a tese de titularização por pessoa jurídica de direito público. 

Na verdade, há julgados que sugerem exatamente o contrário, como os que 

deram origem à Súmula n. 654, assim redigida: “A garantia da irretroatividade da 

lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela 

entidade estatal que a tenha editado”.

4. Assim, o reconhecimento de direitos fundamentais - ou faculdades análogas a 

eles - a pessoas jurídicas de direito público não pode jamais conduzir à subversão da 

própria essência desses direitos, que é o feixe de faculdades e garantias exercitáveis 

principalmente contra o Estado, sob pena de confusão ou de paradoxo consistente 

em se ter, na mesma pessoa, idêntica posição jurídica de titular ativo e passivo, de 

credor e, a um só tempo, devedor de direitos fundamentais, incongruência essa já 

identifi cada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão (BVerfGE 15, 

256 [262]; 21, 362. Apud. SAMPAIO, José Adércio Leite. Teoria da Constituição e 

dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2013 p. 639).

5. No caso em exame, o reconhecimento da possibilidade teórica de o 

município pleitear indenização por dano moral contra o particular constitui a 

completa subversão da essência dos direitos fundamentais, não se mostrando 
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presente nenhum elemento justifi cador do pleito, como aqueles apontados pela 

doutrina e relacionados à defesa de suas prerrogativas, competência ou alusivos a 

garantias constitucionais do processo. Antes, o caso é emblemático e revela todos 

os riscos de se franquear ao Estado a via da ação indenizatória.

6. Pretende-se a responsabilidade de rede de rádio e televisão local por 

informações veiculadas em sua programação que, como alega o autor, teriam 

atingido a honra e a imagem da própria Municipalidade.

Tal pretensão representa real ameaça a centros nervosos do Estado 

Democrático de Direito, como a imprensa livre e independente, ameaça que 

poderia voltar-se contra outros personagens igualmente essenciais à democracia.

7. A Súmula n. 227/STJ constitui solução pragmática à recomposição de danos 

de ordem material de difícil liquidação - em regra, microdanos - potencialmente 

resultantes do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Cuida-se, com efeito, de 

resguardar a credibilidade mercadológica ou a reputação negocial da empresa, que 

poderiam ser paulatinamente fragmentadas por violações a sua imagem, o que, ao 

fi m e ao cabo, conduziria a uma perda pecuniária na atividade empresarial. Porém, 

esse cenário não se verifi ca no caso de suposta violação à imagem ou à honra - se 

existente - de pessoa jurídica de direito público.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1.258.389/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 17/12/2013, DJe 15/04/2014, destaques meus).

Civil e Processual Civil. Meio ambiente. Direito de informação. Art. 225, § 1º, VI, 

da Constituição. Art. 4º, V, da Lei 6.938/1981. Princípio 10 da declaração do Rio. 

Direito de participação. Art. 2º, § 1º, da Lei 10.650/2003. Princípio da precaução. 

Cultura da transparência ambiental. Art. 3º, IV, da Lei 12.527/2011. Ação 

indenizatória por dano moral. Ibama versus particular. Impossibilidade. Direitos 

fundamentais. Pessoa jurídica de direito público. Reconhecimento limitado.

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada em desfavor da União e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, 

na qual a Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados - ABIP e a BS 

Colway Pneus Ltda.

postulam: a) declaração da ilegalidade de publicação de “cartilha” pelo Ibama 

contendo informações alegadamente inverídicas e prejudiciais às autoras; b) 

imposição de obrigação de fazer consistente no recolhimento do material 

impresso já distribuído e sua retirada dos meios de comunicação, sob pena de 

multa diária; c) condenação em obrigação de não fazer qualquer anúncio ou 

divulgação do conteúdo questionado; e d) pagamento por danos morais sofridos.

Por sua vez, o Ibama, em Reconvenção, buscou indenização por danos morais, 

aduzindo que fora denegrida sua honra objetiva.

(...)
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4. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, 

consoante o qual é impossível à pessoa jurídica de Direito Público (Administração 

Pública direta, autarquias, fundações públicas), de índole não comercial ou lucrativa, 

ser vítima de dano moral por ofensa de particular, já que constituiria subversão da 

ordem natural dos direitos fundamentais. Precedentes.

(...)

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.505.923/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 21/05/2015, DJe 19/04/2017, destaque meu).

Assim, tem-se que o dano moral ora em discussão reporta-se ao coletivo, 

ou seja, à ofensa a bens juridicamente tutelados capaz de atingir a esfera 

extrapatrimonial de toda uma comunidade, consoante se depreende da leitura 

dos julgados assim ementados:

Agravo em recurso especial. Decisão agravada. Fundamentos. Impugnação 

específi ca. Inocorrência. Não conhecimento.

1. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de 

recurso especial que não impugna, especifi camente, todos os fundamentos por 

ela utilizados, não deve ser conhecido, conforme disposto na Súmula 182/STJ.

2. Agravo em recurso especial interposto por Banco Bonsucesso S/A não 

conhecido.

Recurso especial. Consumidor. Interesses individuais homogêneos. Ação civil 

pública. Débito. Pagamento antecipado. Art. 52, § 2º, do CDC. Valores essenciais. 

Lesão intolerável. Ausência. Danos morais coletivos. Inocorrência.

1. Acórdão recorrido publicado em: 03/03/2016; concluso ao gabinete em: 

02/10/2017; julgamento: CPC/73.

2. Na presente ação coletiva, o Ministério Público questiona a ocorrência 

de prática abusiva, decorrente do fato de não ter sido encaminhado aos 

consumidores o boleto necessário para o pagamento da dívida contraída com 

instituição fi nanceira que não possui agência na cidade de seu domicílio, o que 

violaria o direito dos consumidores de quitarem antecipadamente o débito (art. 

52, § 2º, do CDC).

3. O interesse individual homogêneo é um direito individual que 

acidentalmente se torna coletivo e, pois, indisponível, quando transcender a 

esfera de interesses puramente particulares, envolvendo bens, institutos ou 

valores jurídicos superiores, cuja preservação importa à comunidade como um 

todo.

4. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifi ca 

com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), 
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mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados 

pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) 

proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da 

coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos 

transindividuais.

5. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da 

pessoa humana e se confi gura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos 

concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente fi cará caracterizado se 

ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração 

ocorrer de forma injusta e intolerável.

6. A lesão de interesses individuais homogêneos pode acarretar o 

comprometimento de bens e institutos jurídicos superiores cuja preservação 

é cara à própria comunidade, vulnerando, pois, valores fundamentais da 

comunidade, razão pela qual é passível, em tese, de reclamar a compensação de 

danos morais coletivos.

7. Na hipótese em exame, todavia, a lesão ao direito previsto no art. 52, § 2º, do 

CDC não acarreta a violação de valores essenciais da sociedade e o não envio dos 

boletos necessários à quitação do débito, ainda que possa confi gurar negativa de 

vigência à lei de regência, não confi gura lesão intolerável a interesse individual 

homogêneo, razão pela qual não há dano moral coletivo a ser indenizado.

8. Recurso especial conhecido interposto pelo Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Sul conhecido e desprovido.

(REsp 1.643.365/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

05/06/2018, DJe 07/06/2018, destaque meu).

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. 

Ação civil pública. Alegada violação ao art. 458, II, do CPC/73. Inexistência. Venda 

de combustível adulterado. Indenização por dano moral coletivo. Cabimento. 

Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes 

do STJ. Agravo regimental improvido.

I. Agravo Regimental interposto contra decisão publicada na vigência do 

CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público 

Federal, objetivando a condenação da empresa ré em medidas de reparação por 

danos decorrentes da venda de combustível adulterado.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 458, II, do CPC/73, porquanto a 

prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os 

votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios 

apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões 

necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica 

diversa da pretendida.
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IV. Da leitura da exordial e das circunstâncias identifi cadas pela Instância de 

origem, ressaem nítidos a abrangência e o alcance social dos fatos narrados na 

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, para defender os 

interesses da coletividade, a teor do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor.

V. A necessidade de correção das lesões às relações de consumo transcende os 

interesses individuais dos consumidores, havendo interesse público na prevenção 

da reincidência da conduta lesiva por parte da empresa ré, ora agravada, 

exsurgindo o direito da coletividade a danos morais coletivos. Com efeito, patente 

a confi guração, no caso concreto, do dano moral coletivo, consistente na ofensa 

ao sentimento da coletividade, caracterizado pela espoliação sofrida pelos 

consumidores locais, gravemente maculados em sua vulnerabilidade, diante da 

comercialização de combustível adulterado.

VI. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta 

Corte, consolidada no sentido de ser possível a condenação por danos morais 

coletivos, em sede de Ação Civil Pública, eis que “a possibilidade de indenização por 

dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, não havendo 

restrição da violação à esfera individual. A evolução da sociedade e da legislação têm 

levado a doutrina e a jurisprudência a entender que, quando são atingidos valores 

e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a essa coletividade a 

defesa do seu patrimônio imaterial. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral 

de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, 

valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver 

não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, 

pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial 

de uma pessoa”. (STJ, REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe de 10/12/2014).

Outros precedentes do STJ: REsp 1.509.923/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe de 22/10/2015; AgRg no REsp 1.526.946/RN, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/09/2015; AgRg no REsp 1.541.563/

RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/09/2015; AgRg no 

REsp 1.404.305/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 

03/09/2015; REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe de 10/12/2014.

VII. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência 

sedimentada nesta Corte, afi gura-se acertada a decisão ora agravada que, com 

fundamento na Súmula 83 do STJ, obstou o processamento do Recurso Especial.

VIII. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.529.892/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016, destaque meu).

Feitas essas considerações, passo à análise da possibilidade de utilização dos 

critérios fi xados no REsp n. 1.366.721/BA, julgado sob o rito dos repetitivos, 

para a determinação de indisponibilidade de bens a fim de assegurar o 
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pagamento de indenização por danos morais coletivos. Para tanto, peço licença 

para transcrever excertos dos votos então prolatados pelos Srs. Ministros Og 

Fernandes e Mauro Campbell Marques, na sessão de julgamento de 13.05.2015:

Como é possível verificar, aludida legislação estabelece um regime 

acautelatório próprio a assegurar o ressarcimento dos cofres públicos, em casos de 

improbidade administrativa, sendo necessária a existência de fortes indícios de 

responsabilidade do promovido pela prática de ato de improbidade que cause 

dano ao Erário. Nesse sentido, é a compreensão formada por esta Corte Superior 

de Justiça, a exemplo do julgamento proferido para o Recurso Especial 1.135.548/

PR, de relatoria da em. Min. Eliana Calmon, segundo o qual: ‘O requisito cautelar do 

‘periculum in mora’ está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida 

de bloqueio de bens, uma vez que visa a ‘assegurar o integral ressarcimento do 

dano” (DJ 22/6/2010).

(...)

Essencial, nesse ponto, ainda, trazer a lume os fundamentos que constaram 

do julgamento do Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão ministro Mauro Campbell 

Marques (DJe 21/9/2012):

(...)

Verifica-se no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992 que a 

indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes 

fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade 

que cause dano ao Erário, estando o ‘periculum in mora’ implícito no 

referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, 

da Constituição, segundo a qual ‘os atos de improbidade administrativa 

importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível’.

(...)

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, 

ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos 

tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o 

ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito 

por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o 

requisito da demonstração do ‘periculum in mora’ (art. 823 do CPC), este, 

intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 798 do CPC), admitindo que tal 

requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio 

do público, da coletividade, bem assim o acréscimo patrimonial ilegalmente 

auferido.
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(...)

Oportuno notar que é pacífico nesta Corte Superior entendimento 

segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio 

dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a 

garantir o ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em 

consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma.

(...)

Ocorre que, no caso da indisponibilidade de bens em ação civil de improbidade 

administrativa, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de 

urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que 

o ‘periculum in mora’ não é oriundo da intenção do agente de dilapidar seu 

patrimônio visando frustrar a reparação do dano e sim da gravidade dos fatos e 

do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade.

(...)

Oportuno notar que é pacífi co nesta Corte Superior entendimento segundo 

o qual a constrição patrimonial deve recair sobre os bens dos réus em ação civil 

de improbidade administrativa de modo sufi ciente a garantir o ressarcimento de 

eventual prejuízo ao erário (...).

(...)

A constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão 

ao erário, bem como sua repercussão no enriquecimento ilícito do agente, 

decorrente do ato de improbidade que se imputa (...).

(...)

Ante o exposto, rogando vênias ao entendimento do ilustre Relator Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, voto no sentido de dar provimento aos recursos 

especiais, a fi m de determinar a indisponibilidade dos bens da parte recorrida 

desde que observados a possível extensão do dano causado ao erário, o 

proveito patrimonial decorrente do ato imputado como ímprobo, bem como de 

eventual multa civil a ser aplicada (destaques meus).

Pois bem. Registro que, naquela oportunidade, a controvérsia limitou-

se à análise da possibilidade de indisponibilidade de bens para assegurar o 

ressarcimento ao erário, a devolução dos valores ilicitamente auferidos pelo 

agente e o pagamento de multa civil nas ações por ato de improbidade 

administrativa.

Assim, tendo em vista cuidar-se de medida restritiva, entendo que esse julgado 

não se aplica à indisponibilidade de bens para assegurar o pagamento de indenização 
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por danos morais coletivos, mesmo que o pedido de condenação a tal dano seja 

formulado no bojo de ação que busca, precipuamente, a punição por cometimento de 

ato ímprobo.

Outrossim, cumpre esclarecer que não se está a excepcionar a aplicação do 

decidido no REsp 1.366.721/BA ao caso concreto, mas, sim, a afi rmar que esse julgado 

não apontou a possibilidade de presunção do requisito do “periculum in mora”, de 

natureza excepcional, para a decretação de indisponibilidade de bens a fi m de garantir 

o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais coletivos.

Dito isso, necessário examinar a natureza da tutela em discussão, se de 

urgência ou de evidência.

No regime das tutelas provisórias, tem-se a tutela de urgência e a de 

evidência, consoante arts. 294, 300 e 311, do CPC/15.

A tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 o CPC/15), porquanto visa proteger a parte em situação de 

perigo, podendo revestir-se de natureza satisfativa ou cautelar.

Já a tutela da evidência, por sua vez, pode ser concedida independente de 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 311 do CPC/15) e 

somente será satisfativa.

Em relação ao assunto, à luz do Código de Processo Civil de 1973, ensina 

o saudoso Ministro Teori Albino Zavascki:

5. Tutela provisória e urgência de tutelar.

A primeira nota característica dessa espécie de tutela jurisdicional está na 

circunstância de fato que lhe serve de pressuposto. Ela supõe a existência de uma 

situação de risco ou de embaraço à efetividade da jurisdição, a saber: risco de dano 

ao direito, risco de inefi cácia da execução, obstáculo que o réu maliciosamente põe 

ao andamento normal do processo e assim por diante.

(...)

Em tais ocasiões, ou se promove desde logo a medida para garantir 

a execução e para antecipar a tutela requerida, ou se terá frustrada a futura 

execução e o próprio direito que eventualmente vier a ser reconhecido (...). Sem 

essa qualifi cação, a da efetividade, a tutela jurisdicional estará comprometida 

e poderá ser inteiramente inútil. Em situações de risco, de perigo de dano, de 

comprometimento da efetividade da função jurisdicional, será indispensável, por isso, 

alguma espécie de providência imediata, tomada antes do esgotamento das vias 

ordinárias. Daí a razão pela qual se pode afi rmar que a tutela destinada a prestar tais 

providências é a tutela de urgência.
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O conceito de urgência, que enseja tutela provisória, deve ser entendido 

em sentido amplo, mais amplo que o sentido pelo qual é geralmente adotado, 

ou seja, de representar situação apta a gerar dano irreparável. A urgência, no 

sentido que aqui se utiliza, está presente em qualquer situação fática de risco ou 

embaraço à efetividade da jurisdição.

(...)

Nova hipótese de antecipação de tutela foi criada pela Lei n. 10.444, de 7 de maio 

de 2002, que acrescentou o seguinte parágrafo ao art. 273 do Código de Processo 

Civil: ‘§ 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais 

dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso’ (...). Resulta 

clara a intenção do legislador: não retardar a prestação jurisdicional de um direito 

manifestamente evidente que, por circunstâncias meramente processuais, está 

atrelado a outro direito, controvertido (...).

A fórmula da antecipação da tutela fundada na evidência do direito 

postulado, prevista no § 6º, busca, sem dúvida, privilegiar celeridade da função 

jurisdicional. O princípio constitucional da efetividade do processo se exterioriza, 

entre outros modos, também pela pronta resposta do Estado às demandas que 

lhe são dirigidas. Não se estará atendendo àquele princípio se a demora na 

entrega da tutela reclamada decorrer de motivo injustifi cado ou irrazoável. De 

certo modo, o julgamento conforme o estado do processo (art. 328) representa 

forma de concretizar esse princípio (...).

(...)

Como se percebe, a hipótese de antecipação da tutela em face da evidência do 

direito, ora em foco, reveste-se do ponto de vista constitucional, de natureza peculiar. 

Diferentemente das demais hipóteses previstas no art. 273 do Código de Processo 

Civil, em que a tutela antecipada tem a função de estabelecer condições de 

convivência entre os princípios da segurança jurídica e da efetividade do processo 

eventualmente em colisão, a nova espécie de antecipação, que ocorre em cenário 

onde não existe o citado confl ito, representa simplesmente uma ação afi rmativa em 

benefício do princípio constitucional da efetividade e, mais especifi camente, do 

direito fundamental explicitado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição (introduzido 

pela EC n. 45/2004), segundo o qual ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação’ (Cf. Teori Albino Zavascki, Antecipação da Tutela, 7ª 

ed., Editora Saraiva, 2009, pp. 28/29 e pp. 108/110, destaques meus).

Nessa sintonia, entendo que a indisponibilidade de bens a fi m de assegurar o 

pagamento de indenização por danos morais coletivos possui natureza jurídica de 

tutela de urgência; trata-se de providência cujo objetivo é garantir a efetividade 

do processo. Portanto, constituem requisitos concomitantes para a sua concessão a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.
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No caso concreto, verifi co que o entendimento adotado pela Corte “a qua”, 

no tocante à impossibilidade de se determinar a indisponibilidade dos bens, com 

base no disposto no art. 7º da LIA, para assegurar o pagamento de indenização 

por danos morais coletivos, merece ser mantido.

Isto posto, conheço em parte do Recurso Especial e nego-lhe provimento.






