
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.536.895 - RJ (2015/0032419-7)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : CÉSAR EPITÁCIO MAIA 
ADVOGADO : JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO E 

OUTRO(S)
RECORRENTE : STUDIO G CONSTRUTORA LTDA 
ADVOGADOS : JOSÉ PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTRO(S)   

LYCURGO LEITE NETO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
INTERES.  : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE 
INTERES.  : JORGE ROBERTO FORTES 
INTERES.  : GERONIMO DE OLIVEIRA LOPES 
INTERES.  : LOURENÇO CUNHA LIMA 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO DA 
PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO 
DA IGREJA DE SÃO JORGE, EM SANTA CRUZ, BAIRRO DA PERIFERIA DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. INDISPENSABILIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE, PARA CONFIGURAR-SE 
IMPROBIDADE, NOS CASOS DO ART. 11 DA LEI 8.429/92. CARÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA CONSISTENTE, DE MODO A SUPORTAR 
JUÍZO CONDENATÓRIO QUANTO ÀS IMPUTAÇÕES DE  
ENRIQUECIMENTO LÍCITO, DANO AO ERÁRIO E CONDUTA DOLOSA DO 
AGENTE.  RECURSOS ESPECIAIS AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO. 

1.   O Tribunal a quo não demonstrou a presença do 
indispensável elemento subjetivo do agente na prática do ato que lhe foi 
imputado como ímprobo; pelo contrário, malgrado o acórdão recorrido 
mantivesse a condenação dos recorrentes por improbidade administrativa 
capitulada no art. 11 da Lei 8.429/92, tal como a sentença condenatória, 
assentou o elemento subjetivo do agente perpetrado no dolo genérico, por se 
entender que a aplicação de recursos públicos em obras e eventos religiosos 
viola a laicidade estatal.

2.   Esta orientação não tem o abono jurisprudencial do STJ, 
que exige a comprovação do dolo como elemento da conduta, para submeter 
legitimamente o infrator às iras do art. 11 da Lei 8.429/92; precedentes: REsp. 
1.478.274/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 31/3/2015; AgRg no REsp. 
1.191.261/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011; o dolo deve 
ser verificado na conduta, na maquinação, na maldade, na malícia do agente, 
sendo isso o que deve ser demonstrado e o que não foi, no caso em apreço.

3.   Ademais, o ato havido por ímprobo deve ser 
administrativamente relevante, sendo de se aplicar, na sua compreensão, o 
conhecido princípio da insignificância, de notável préstimo no Direito Penal 
moderno, a indicar a inaplicação de sanção criminal punitiva ao agente, 
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quando o efeito do ato agressor é de importância mínima ou irrelevante, 
constituindo a chamada bagatela penal: de minimis non curat Praetor, neste 
caso, trata-se de contribuição do Município do Rio de Janeiro para construção 
de uma pequena igreja dedicada à devoção de São Jorge, na periferia da 
Cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 150.000,00.  

4.   Recursos Especiais de CÉSAR EPITÁCIO MAIA e 
STÚDIO G. CONSTRUTORA LTDA, aos quais se dá provimento para afastar 
suas condenações por improbidade administrativa.

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 taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento aos 
recursos especiais para afastar as condenações por improbidade 
administrativa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina 
(Presidente), Regina Helena Costa e Olindo Menezes (Desembargador 
Convocado do TRF 1ª Região) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Dr. JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO, pela parte 
RECORRENTE: CÉSAR EPITÁCIO MAIA e o Dr. ORLANDO CARLOS 
NEVES BELEM, pela parte RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Brasília/DF, 15 de dezembro de 2015 (Data do Julgamento).

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.536.895 - RJ (2015/0032419-7)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : CÉSAR EPITÁCIO MAIA 
ADVOGADOS : ALLAN BARCELLOS E OUTRO(S)   

JOAO PEDRO MOLINA BION 
RECORRENTE : STUDIO G CONSTRUTORA LTDA 
ADVOGADOS : JOSÉ PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTRO(S)   

LYCURGO LEITE NETO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
INTERES.  : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE 
INTERES.  : JORGE ROBERTO FORTES 
INTERES.  : GERONIMO DE OLIVEIRA LOPES 
INTERES.  : LOURENÇO CUNHA LIMA 

RELATÓRIO

1.   Trata-se de Recursos Especiais interpostos por CESAR 

EPITÁCIO MAIA e por STUDIO G. CONSTRUTORA LTDA, contra o acórdão 

do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que se 

manteve a condenação de ambos por ato doloso de improbidade 

administrativa, com base no art. 11 da Lei 8.429/92, nos termos da ementa 

seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO. 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IGREJA DE SÃO JORGE. 

ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 19, INCISO I, DA CRFB. 

SUBVENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO 

DOS RÉUS.

Dois réus que interpuseram apelações na pendência do 

julgamento dos embargos de declaração contra a sentença. 

Necessidade de ratificação, consoante o disposto na Súmula no. 418 do 

C. STJ, ressalvado o entendimento pessoal desta Relatoria, que restou 

vencido. Não conhecimento dos apelos da MITRA e do STUDIO G. 

Preliminar de ilegitimidade passiva da MITRA ARQUIEPISCOPAL. 

Conhecimento de ofício. Pedido do autor neste sentido. Terreno que 

não é da propriedade da ré. Templo que foi entregue à Irmandade de 

São Jorge. Mero exercício de atividades eclesiásticas, sem ter ciência 

acerca da origem do bem. Acolhimento da preliminar, vencida a i. Des. 

Revisora. Conhecido o  Agravo retido interposto por um dos réus, pois 

reiterado no apelo. Defesa prévia. Emenda da inicial. Possibilidade. 
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Rejeição do agravo retido. Preliminares. Aplicação da Teoria da 

Asserção. Pertinência subjetiva, conforme narrativa exposta na 

exordial. Questões que se confundem com o mérito. Preclusa a decisão 

que admitiu a inicial. RIO URBE. Personalidade jurídica própria. 

Celebração do contrato. Pleito de anulação. Aplicabilidade da Lei no. 

8.429/92 aos agentes políticos. Jurisprudência consolidada nas Cortes 

Superiores. Não se trata de controle de constitucionalidade, mas 

apenas análise da conduta dos réus. Nulidade da sentença de fls. 

982/983. Magistrado de 1o. Grau, após o término do seu ofício 

judicante, proferiu nova sentença, alterando o dispositivo. Publicação da 

sentença que se consuma com a entrega da mesma subscrita pelo Juiz 

ao escrivão. Inexistência de erro material. Omissão. Ausência de 

litisconsórcio passivo necessário com todos os fieis que freqüentam a 

igreja. No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se a construção 

da Igreja de São Jorge, no bairro de Santa Cruz, configura ato de 

improbidade administrativa, a ensejar a anulação do contrato, bem 

como a condenação dos réus - excetuando-se a RIO URBE – a restituir 

ao erário o valor gasto, além das demais sanções previstas na Lei no. 

8.429/92. Consoante entendimento consolidado no C. STJ, para a 

configuração de ato de improbidade é imprescindível a demonstração 

do elemento subjetivo. Alegada violação ao artigo 19, I, da CRFB. No 

caso, entendeu a d. maioria que a construção da Igreja configurou ato 

de improbidade administrativa, restando vencida esta Relatoria. Neste 

ponto, conforme o Voto Condutor da e. Des. LÚCIA HELENA DO 

PASSO, o Brasil é um Estado laico, não adotando qualquer religião 

oficial, no qual razões de ordem religiosa não podem afetar os rumos 

políticos e jurídicos do Poder Público, entendendo que houve 

subvenção na hipótese, diante da concessão de auxílio pecuniário pelo 

Poder Público, sendo esta a finalidade do contrato objeto da lide. 

Entendendo-se pela existência de ato de improbidade administrativa, o 

Chefe do Poder Executivo à época deve responder pela construção da 

igreja, vislumbrando-se em relação a este réu o elemento subjetivo, 

consistente na consciência e voluntariedade quanto à realização do ato 

impugnado. Agente político e, portanto, titular do poder discricionário. 

Decisão de determinar a realização da obra impugnada, autorizando às 

despesas relativas ao ato objeto da presente ação. Assessor. Parecer. 

Ausência de dolo ou má-fé. Demais réus que não tiveram qualquer 

participação ao ato impugnado, tampouco figurando como beneficiários. 

NÃO CONHECIDOS OS RECURSOS DA MITRA E DO STUDIO G. 

ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MITRA, 

DE OFÍCIO. PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR 

JORGE ROBERTO FORTES, GERÔNIMO DE OLIVEIRA LOPES, RIO 

URBE E LOURENÇO CUNHA LANA. DESPROVIMENTO DO APELO 
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DE CÉSAR E. MAIA (fls. 1.615/1.671 e-STJ).

2.   Originariamente, o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 

contra a Empresa Municipal de Urbanização (RIO-URBE), o Diretor-Presidente 

JORGE ROBERTO FORTES, o Diretor de Administração e Finanças 

GERÔNIMO DE OLIVEIRA LOPES, o Assessor Jurídico LOURENÇO CUNHA 

LANA, o ex-Prefeito do Município do Rio de Janeiro CESAR EPITÁCIO MAIA e 

STUDIO G. CONSTRUTORA LTDA., tendo por fundamento as conclusões do 

Inquérito Civil 2.660/04.

3.   Narra a inicial, que a RIO-URBE celebrou Termo de 

Contrato de Obras ou de Serviços de Engenharia com STUDIO G. 

CONSTRUTORA LTDA., tendo por objeto a execução de obras na Igreja São 

Jorge, em valor próximo a R$ 150.000,00; segundo o Parquet,  o pagamento 

pelas obras, incluindo posteriores aditivos contratuais, tendo sido realizado 

pelos cofres municipais, caracterizaria subvenção religiosa e violaria ainda o 

princípio constitucional do Estado laico (art.19, I da CF/88).

4.   Na citada ação, por violação do art. 11, caput  e I da Lei 

8429/92 e ao art. 19, I da Constituição Federal, o MP/RJ requereu a 

condenação dos réus nas sanções do art. 12, II e III da Lei de Improbidade 

Administrativa, bem como a declaração de nulidade do contrato e o 

ressarcimento do Erário.

5.   O juízo de piso julgou procedente o pedido inicial e 

condenou todos os réus, solidariamente, a ressarcir integralmente o Erário no 

valor fixado no contrato, ou seja, no valor de R$ 149.432,40, acrescidos dos 

valores fixados nos aditivos contratuais posteriormente  pactuados, corrigidos 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

6.   Determinou-se, ademais, a suspensão dos direitos 

políticos dos réus JORGE ROBERTO FORTES, GERÔNIMO DE OLIVEIRA 

LOPES, LOURENÇO CUNHA LANA e CESAR EPITÁCIO MAIA por 5 anos, 
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bem como a perda dos cargos públicos que os acusados exerciam; condenou 

cada um dos acusados a pagar individualmente multa civil no valor de R$ 

149.432,40, correspondente ao valor inicialmente previsto para o contrato.

7.   Por fim, determinou a proibição de todos os réus de 

contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários pelo prazo de 5 anos, 

condenando-os ao pagamento das despesas processuais.

8.   O acórdão proferido pela 13a. Câmara Cível do TJ/RJ, 

por unanimidade, deu provimento aos recursos de JORGE ROBERTO 

FORTES, de GERÔNIMO DE OLIVEIRA LOPES, de LOURENÇO CUNHA 

LANA e da Empresa Municipal de Urbanização-RIO URBE, excluindo suas 

condenações; por maioria, não conheceu dos recursos da Mitra Arquiepiscopal 

e do STUDIO G. CONSTRUTORA LTDA., acolhendo, no entanto, de ofício, a 

preliminar de ilegitimidade passiva de Mitra Arquiepiscopal; por fim, negou 

provimento ao recurso de CÉSAR EPITÁCIO MAIA, o único condenado pelo 

TJ/RJ. 

9.   Nas razões do Recurso Especial, o recorrente CÉSAR 

EPITÁCIO MAIA sustenta, em síntese, violação do art. 535, II do CPC e art. 11 

da Lei 8.429/92.

10.  STUDIO G. CONSTRUTORA LTDA., por sua vez, aduz que 

o seu recurso de Apelação deveria ter sido conhecido, pois não era necessário 

ratificá-la após o julgamento dos Embargos manejados pelos corréus. Aponta 

dissídio jurisprudencial sobre o tema.

11.  Parecer do Ministério Público Federal às fls. 2.196/2.206 

e-STJ, subscrito pelo douto Subprocurador-Geral da República MOACIR 

GUIMARÃES MORAIS FILHO, pelo não provimento dos Agravos.

12.  É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.536.895 - RJ (2015/0032419-7)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : CÉSAR EPITÁCIO MAIA 
ADVOGADOS : ALLAN BARCELLOS E OUTRO(S)   

JOAO PEDRO MOLINA BION 
RECORRENTE : STUDIO G CONSTRUTORA LTDA 
ADVOGADOS : JOSÉ PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTRO(S)   

LYCURGO LEITE NETO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
INTERES.  : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE 
INTERES.  : JORGE ROBERTO FORTES 
INTERES.  : GERONIMO DE OLIVEIRA LOPES 
INTERES.  : LOURENÇO CUNHA LIMA 

VOTO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO DA 

PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONSTRUÇÃO DA IGREJA DE SÃO JORGE, EM SANTA CRUZ, 

BAIRRO DA PERIFERIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. 

INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE, 

PARA CONFIGURAR-SE IMPROBIDADE, NOS CASOS DO ART. 11 

DA LEI 8.429/92. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA 

CONSISTENTE, DE MODO A SUPORTAR JUÍZO CONDENATÓRIO 

QUANTO ÀS IMPUTAÇÕES DE  ENRIQUECIMENTO LÍCITO, DANO 

AO ERÁRIO E CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.  RECURSOS 

ESPECIAIS AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO. 

1.   O Tribunal a quo não demonstrou a presença do 

indispensável elemento subjetivo do agente; pelo contrário, malgrado o 

acórdão recorrido mantivesse a condenação dos recorrentes por 

improbidade administrativa capitulada no art. 11 da Lei 8.429/92, tal 

como a sentença condenatória, assentou o elemento subjetivo do 

agente perpetrado no dolo genérico, por se entender que a aplicação 

de recursos públicos em obras e eventos religiosos viola a laicidade 

estatal.

2.   Essa orientação que não tem o abono jurisprudencial 

do STJ, que exige a comprovação do dolo como elemento da conduta, 

para submeter legitimamente o infrator às iras do art. 11 da Lei 

8.429/92; precedentes: REsp. 1.478.274/MT, Rel. Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJe 31/3/2015; AgRg no REsp. 1.191.261/RJ, Rel. Min. 

HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011; o dolo deve ser verificado na 

conduta, na maquinação, na maldade, na malícia do agente, sendo isso 
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o que deve ser demonstrado e o que não foi, no caso em apreço.

3.   O ato havido por ímprobo deve ser 

administrativamente relevante, sendo de se aplicar, na sua 

compreensão, o conhecido princípio da insignificância, de notável 

préstimo no Direito Penal moderno, a indicar a inaplicação de sanção 

criminal punitiva ao agente, quando o efeito do ato agressor é de 

importância mínima ou irrelevante, constituindo a chamada bagatela 

penal: de minimis non curat Praetor. 

4.   Recursos Especiais de CÉSAR EPITÁCIO MAIA e 

STÚDIO G. CONSTRUTORA LTDA, aos quais se dá provimento para 

afastar suas condenações por improbidade administrativa.

1.   O ato de improbidade, imputado ao recorrente CEM, 

consistiria em ter ele, quando Prefeito Municipal do Rio de Janeiro/RJ, 

disponibilizado recursos do erário municipal para a construção de uma capela 

dedicada à devoção de São Jorge, em Santa Cruz, Bairro do Município do Rio 

de Janeiro/RJ.

2.   Vale rememorar que, na ocasião do julgamento dos 

recursos de Apelação, o eminente Relator, Desembargador ANDRÉ RIBEIRO, 

votou pelo acolhimento dos recursos dos réus, sob o fundamento de que a 

construção da Igreja de São Jorge em Santa Cruz - Bairro da periferia do 

Município do Rio de Janeiro - não constitui ato de improbidade administrativa, 

porquanto atendeu a interesse público, diante do grande número de devotos 

do mencionado Santo e da necessidade de locomoção da coletividade. 

3.   Ressaltou que o valor da obra não se mostrou excessivo, 

não havendo, portanto, que se falar em dano ao erário municipal, 

acrescentando que a construção do prédio, utilizado como templo, não se 

enquadra no disposto nos arts. 10 e 11, caput  e I da Lei 8.429/92.

4.   Segundo o douto Relator, a laicidade do Estado não 

impede que se reconheça a importância sócio-cultural das religiões, como se 

pode observar dos feriados instituídos pelo Poder Público em virtude de dias 
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santificados, tais como o de Nossa Senhora Aparecida, Natal, Corpus Christi,  

levando-se em conta que o povo brasileiro é em grande parte católico, 

constituindo-se tradição de origem histórica, que não pode ser 

desconsiderada, sendo certo que, no ano de 2008, foi instituído, por lei o 

municipal do Rio de Janeiro feriado Estadual de São Jorge, no dia 23 de abril 

(fls. 1.663/1.664 e-STJ). 

5.   No entanto, tal entendimento ficou vencido pela douta 

maioria que se formou, segundo a qual a construção da Igreja de São Jorge 

configurou ato de improbidade administrativa, cabendo destacar o excerto do 

voto condutor:

Indiscutivelmente, o contrato celebrado objeto da lide não 

deixa margem para dúvidas sobre a concessão de auxílio pecuniário 

pelo município do Rio de Janeiro para a construção da igreja referida.

Destarte, o quarto Apelante (CESAR EPITACIO MAIA), então 

chefe do Poder Executivo Municipal, na condição de gestor público e, 

como tal, responsável pela administração pública do município, deveria 

zelar pela boa gestão da coisa pública e se abster da prática de atos 

que violem os preceitos legais e os princípios que norteiam a probidade 

administrativa.

Certo é, ainda, que o quarto Apelante (CESAR EPITACIO 

MAIA) não pode alegar desconhecimento da lei que o obrigava a agir e 

tinha o dever, como administrador público, de observar o princípio da 

legalidade e buscar uma atuação eficiente que preservasse, da melhor 

forma, o erário público.

(...).

Destarte, não pairam dúvidas quanto ao dolo, seja direto ou 

eventual, do quarto Apelante (CESAR EPITACIO MAIA) ao autorizar a 

realização da obra, com a liberação de verbas públicas para a 

construção da Igreja Católica descrita nestes autos, em violação frontal 

aos princípios da administração pública e evidente dano ao erário.

(...).

Destarte, ao direcionar verba pública, independentemente do 

valor, para a construção de templo religioso em homenagem a santo de 
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religião específica e, ainda que em atendimento ao suposto pedido da 

população local, o quarto Apelante (CESAR EPITACIO MAIA) incorreu 

na prática de conduta descrita tipo constante do artigo 11, da Lei 

8.429/92, sendo irrelevante para à caracterização do ato de 

improbidade administrativa o enriquecimento ilícito do agente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...).

Ademais, quanto ao suposto atendimento ao interesse público 

em razão do pedido para construção da capela ter sido feito pela 

população local, é preciso destacar que o interesse público a que se 

refere a parte final do inciso I do artigo 19 da CF, somente se dará se a 

instituição religiosa estiver, coincidentemente, desenvolvendo uma 

atividade beneficente útil à sociedade, como no caso de projetos de 

alfabetização, de profissionalização  etc.

O que importa para a referida colaboração é o interesse 

público consistente no desenvolvimento, pela instituição religiosa, de 

uma atividade considerada útil pelo Estado para atingir um fim 

pretendido pela coletividade, sem nenhuma relação com a crença 

religiosa esposada por dita instituição.

Assim, a aplicação de recursos públicos em obras e eventos 

religiosos viola a laicidade estatal  e com ela a própria noção de 

igualdade e republicanismo de nosso regime democrático ficam 

vulneradas.

Oportuno mencionar que o STJ já pacificou entendimento no 

sentido de existir dano ao erário ainda que a finalidade do ato seja, em 

tese, de interesse público, como por exemplo, o pagamento de 

professores, conforme julgado destacado a seguir:

(...).

Esta Revisora reconhece a relevância sociocultural do santo ao 

qual foi dedicada a igreja construída mas, desafortunadamente, não se 

faz presente no caso dos autos a necessária postura 

público-administrativa imparcial e equidistante a legitimar a ação.

Ademais, como já ressaltado anteriormente, não obstante se 

reconheça a importância de manifestações religiosas e eventos 

culturais e esportivos, não há como se perpetuar práticas incorretas 

visto que, a nova ordem constitucional e a sociedade brasileira 
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repudiam o uso desidioso do dinheiro público.

6.   Tenho para mim que esse fato (a destinação dos 

recursos), por si só e independentemente de qualquer outro elemento objetivo, 

é de natureza infracional extremamente incerta e duvidosa  e isso porque, 

como se sabe, a sociedade brasileira é profundamente religiosa – embora o 

Estado seja laico, mas não ateu, e muito menos ímpio  – como se pode afirmar.

7.   Penso que essa religiosidade provém da circunstância 

histórica e sociológica de a Fé Cristã haver aportado ao Brasil nas caravelas 

dos seus descobridores, cujas naus, aliás, ostentavam a Cruz de Cristo como 

símbolo e motivo para as suas ousadas aventuras transoceânicas.

8.   Ademais, não se pode negar que grande parte das 

cidades brasileiras, inclusive capitais de Estados, como São Paulo/SP, São 

Luís/MA, Salvador/BA, Belém/PA, Natal/RN, dentre outras, ostentam nomes ou 

alusões a santos e episódios da religião cristã, isso para não falar no nome do 

Estado de Santa Catarina e em inúmeros topônimos nacionais, como Bahia de 

Todos os Santos/BA, Baía de São Marcos/MA, Ilha de São Luís/MA e 

Municípios como Santa Maria/RS, São Benedito/CE, São Sebastião do 

Paraíso/MG, São José do Rio Preto/SP, e muitos outros que, segundo o censo 

do IBGE chegam a mais de 2.500.

9.   Os Municípios Brasileiros, todos eles, têm o seu Santo 

Padroeiro, como Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza/CE, São 

Sebastião, no Rio de Janeiro/RJ, além de Nossa Senhora Aparecida, 

Padroeira do Brasil, e São João Bosco, cultuado aqui em Brasília/DF. 

10.  Muitas cidades do Brasil foram fundadas por missões 

religiosas cristãs, sobretudo as dos Padres Jesuítas, que realizaram a 

catequese dos indígenas (processo de discutível ou de questionável 

humanismo) e foram os nossos primeiros educadores; a atividade dos 

religiosos de todas as dominações – cristãs ou não – no Brasil, se expressam, 

também, de diversas formas de cultos e concepções arquitetônicas, estas 
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visíveis em mosteiros (como o de Olinda/PE), templos (como os de 

Salvador/BA, Ouro Preto/MG, dentre outros), colégios e universidades; o 

Estado Brasileiro não é hostil à religiosidade, tanto que concede imunidade 

tributária aos templos de qualquer culto (art. 150, VI, letra b, da CF) e pode 

celebrar com as diversas igrejas cooperação nas áreas educacional e outras. 

11.  A conservação e a preservação desse patrimônio 

arquitetônico, sempre demandantes de maiores aportes de atenção, fazem até 

parte da política estatal de manutenção da nossa memória histórica; ninguém 

pode afirmar, por exemplo, que a construção da Catedral de Brasília tenha 

sido uma improbidade, como também não se pode dizer que a implantação da 

Embaixada da Santa Sé, em local privilegiado de Brasília, possa ser apontada 

como signo de favorecimento ou de improbidade.

12.  De igual modo, a conservação dos Profetas do Alejadinho 

ou do conjunto arquitetônico de Pampulha, em Belo Horizonte/MG, e muitos 

outros monumentos artísticos de matriz religiosa, que seria até fastidioso 

enumerar, seria impassível de ser apontada como coisa inconveniente, 

condenável e muito menos ímproba.

13.  A Lei de Improbidade Administrativa, como todos sabemos, 

nasceu com a finalidade de combater e sancionar os agentes de atos que 

afetem a moralidade e maltratem a coisa pública; os seus comandos, todavia, 

são bastante abertos, havendo, portanto, a necessidade de utilizá-la com certa 

prudência, a fim de que o próprio instrumento jurídico não seja enfraquecido e 

se torne impotente, vulgarizando-se pelo excesso de sua utilização ou, até 

mesmo, que seja utilizado como mero mecanismo de repercussão nos 

elementos de disputa e competição eleitoral , por exemplo, o que não é 

incomum nem episódico. 

14.  Esta última hipótese, como se sabe,  tem se intensificado 

gradativamente, sobretudo após a alteração da LC 64/90, através da Lei da 

Ficha Limpa, a qual, com o intuito de garantir, com a inclusão ou ampliação de 
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hipóteses de inelegibilidade, maior proteção à probidade administrativa e à 

moralidade no exercício do mandato, levando em consideração a vida 

pregressa do candidato, ampliou e uniformizou o tempo da sanção de 

inelegibilidade que era de três para oito anos, bem como tornou desnecessário 

o trânsito em julgado das decisões judiciais que a decretam.

15.  No que se refere à sanção aplicada a fatos ilícitos, passou 

então a valer a mera decisão do órgão colegiado para que se tenha, de pronto, 

a execução da inelegibilidade por improbidade administrativa, tornando-a forte 

instrumento de interferência no cenário político a cada eleição, o que tem sido 

objeto de preocupação constante. 

16.  Daí por que, nos períodos que antecedem os pleitos 

eleitorais, muitas vezes, estranhamente, as ACPs por improbidade 

administrativa ganham força, celeridade e notoriedade, devendo ser, quando 

houver a possibilidade de servirem como mecanismo de repercussão nos 

elementos de disputa e competição eleitoral, verificadas mais segura e com 

maior ponderação, sob pena de favorecer julgamentos casuísticos ou 

oportunísticos, que devem ser evitados. Parece-me desmedido que seja 

necessário inserir todo esse contexto para introduzir um comentário raso sobre 

algo mais raso ainda.

17.  Digo isso porque tal hipótese talvez se aplique ao caso ora 

em apreço; malgrado os fatos delineados no alegado ato ímprobo fossem 

amplamente conhecidos desde meados do ano 2004 , apenas em meados de 

2009, ano em que o recorrente, sabidamente por todos, estava cotado para ser 

candidato a Presidente da República, pelo Democratas (DEM), tendo no pleito 

de 2010 acabado por se candidatar ao Senado Federal para o pleito 2010 é 

que a ACP foi proposta; esta mesma coincidência o recorrente se deu quando 

do recebimento da inicial, que ocorreu apenas às vésperas das eleições de 

2012, quando o recorrente se elegeu Vereador do Rio de Janeiro.

18.  Tudo isso, embora, talvez, não ultrapasse o campo da 

conjectura, a sua plausibilidade não pode ser descartada sem mais nem 
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menos, relevando ainda notar que apenas em 2014, quando CESAR MAIA 

voltou a se candidatar ao Senado Federal, é que os recursos de Apelação 

interpostos foram julgados pelo colegiado do TJ/RJ, mantendo a condenação 

por improbidade apenas quanto ao ora recorrente e quanto à empresa, 

também ora recorrente, que, na verdade, não teve o seu recurso conhecido 

por ausência de ratificação após os Embargos Declaratórios; todos os demais 

apelantes foram absolvidos  da imputação de improbidade, acolhendo, 

inclusive, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva de Mitra 

Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. 

19.  Não se pode negar que há um fascínio enorme em relação 

à aplicação da Lei de Improbidade. Inicialmente, por reclamar-se (e todos 

concordam), com razão, a necessidade de se observarem legítimos padrões 

de moralidade no âmbito da Administração Pública; ademais, é por isso que se 

diz até que se justificaria violar princípios processuais consolidados, em nome 

desse chamado princípio da moralidade . 

20.  No entanto, a função dos julgadores é sobranceira a esses 

propósitos: os seus empenhos são orientados por um ideal que transcende os 

objetivos imediatistas da sanção a qualquer custo; ademais, nenhuma lei traz 

em si mesma a solução dos litígios de forma cem por cento completa, mas 

somente e apenas sugerida. Por isso, toda solução de disputas intersubjetivas 

deve conter elementos próprios e insubstituíveis da realidade moral da disputa 

considerada, sob pena de incorrer em abstrações muitas vezes errôneas e 

frequentemente perversas: esse é o pressuposto essencial da necessidade da 

permanente atuação da autoridade judicial atenta e isenta de compromissos 

explícitos ou dissimulados com a repressão ou - vale dizer - de compromisso 

com a literalidade das leis escritas.

21.  Mas a repressão às improbidades é como a repressão aos 

crimes ou a repressão à criminalidade: deve ser feita com muita energia, mas 

dentro dos parâmetros da legalidade estrita, porque se trata de Direito 

Sancionador, que não dá carta branca para que se ofendam as garantias 
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subjetivas dos imputados. 

22.  Pelo que se pode perceber do presente caso, malgrado o 

acórdão recorrido mantivesse a condenação dos recorrentes por improbidade 

administrativa capitulada no art. 11 da Lei 8.429/92, tal como a sentença 

condenatória, assentou a presença do indispensável elemento subjetivo do 

agente no chamado dolo genérico, por entender que a aplicação de recursos 

públicos em obras e eventos religiosos viola a laicidade estatal,  nada mais 

acrescentou, em termo de demonstração do ilícito. 

23.  Tal entendimento, todavia, como se percebe, está em 

manifesto descompasso com o sufragado há tempos, por este egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se dispensa a demonstração 

do dolo do agente; não obstante, releva, ainda, a verificação de onde está 

inserido o dolo, seja ele genérico ou específico, importa saber se está no 

resultado ou na própria conduta. 

24.  Isso porque se a resposta afirmar que está no resultado, 

pode-se dizer que todo resultado lesivo será automaticamente doloso; no 

entanto, certo é que o dolo está na conduta, na maquinação, na maldade, na 

malícia do agente e isso é o que deve ser demonstrado, e que não foi no caso 

em apreço.

25.  E quando será possível afirmar que não existe dolo? 

Quando a conduta estiver respaldada em alegação aceitável, em algo 

razoável, em algo que se pode entender como suficiente. 

26.  O resultado pode ser lesivo e, na verdade, o resultado é 

sempre lesivo; no entanto, se formos identificar a conduta dolosa pelo 

resultado, sempre haverá o dolo, porque o resultado é sempre pernicioso, 

indesejável, ruim, maligno; se assim fosse, sempre haveria o dolo, pelo 

resultado prejudicial. 

27.  O dolo, certamente, está na conduta do agente e não no 
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resultado, pois, evidentemente, pode haver um resultado nocivo, sem dolo no 

agir de quem o produz; no caso em apreço, sequer houve um resultado 

prejudicial.

28.  A ideia de que não se requer lesão nas condutas do art. 11 

da Lei 8.429/92, e se requer apenas o dolo genérico, encaminha os juízos para 

identificar as ilegalidades com as improbidades. 

29.  Na hipótese em apreço, se for levada ao pé-da-letra, 

pode-se dizer que o sujeito praticou uma ilegalidade por violar a laicidade 

estatal prevista na Constituição Federal; mas essa ilegalidade jamais se 

elevaria ao nível de improbidade, porque não tem o colorido próprio da 

improbidade, que seriam a lesão e o dolo, os quais não foram demonstrados 

pelo Tribunal a quo.

30.  Assim, não tendo sido associado à conduta do agente o 

elemento subjetivo doloso, qual seja, o propósito desonesto, não há que se 

falar em cometimento de ato de improbidade administrativa; mais uma vez, 

deixa-se assinalado que a constatação de ato ímprobo não dispensa a análise 

demonstrativa do seu elemento subjetivo (dolo, no caso do art. 11 da Lei 

8.429/92), pois se assim não fosse, terminaria a atividade sancionadora 

aplicando o mesmo tratamento repressivo aos atos apenasmente 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: 

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) 
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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.

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 qualificada. 

A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano 

ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem(...)." in 

José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24a. ed., 

São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p-669.

5.   O elemento subjetivo é essencial à caracterização da 

improbidade administrativa, in casu, inexistente, por isso que  a 

ausência de dano ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito dos 

demandados, tendo em vista a efetiva prestação dos serviços, 

consoante assentado pelo Tribunal local à luz do contexto fático 

encartado nos autos, revelam a desproporcionalidade da sanção 

imposta à parte, ora recorrente, máxime porque não restou assentada a 

má-fé do agente público, ora Recorrente, consoante se conclui do voto 

condutor do acórdão recorrido: "Baliza-se o presente recurso no exame 

da condenação do Apelante em primeiro grau por ato de improbidade, 

em razão da contração de servidores sem a realização de concurso 

público. Com efeito, a tese do Apelante está adstrita ao fato de que os 
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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 22/04/2010).

31.  O nepotismo, por exemplo, não está na Lei de Improbidade, 

e talvez seja a infração mais disseminada; embora haja uma lei específica a 

seu respeito, nela está definido como algo proibido, ilegal, que pode sujeitar o 

praticante do nepotismo até à sanção de demissão, mas não sujeita às demais 

sanções de improbidade.

32.  De mais a mais, malgrado o nepotismo, agora, 

fundamente-se, primordialmente, no principio da impessoalidade, na verdade, 

não existe a possibilidade de paralelismo, nem de semelhanças para 

estabelecer figuras delitivas e sanções.

33.  Faz-se necessário identificar quais os elementos que 

constituem o ato ímprobo para o extremar do ato simplesmente infracional ou 

apenas ilegal; se não se fizer a necessária distinção essencial entre o conceito 

de ilegalidade e o conceito de improbidade, poder-se-á sugerir que sempre que 

for proclamada uma infração à lei – uma ilegalidade – como quando se 

concede uma ordem de segurança ou de Habeas Corpus , por exemplo, se 

deverá, somente por isso, cogitar de submeter a autoridade impetrada às 

sanções da Lei 8.429/92, pois estaria caracterizado um ato ímprobo, o que 

seria da mais evidente e manifesta absurdeza. 

34.  Por conseguinte, importa – e importa muito – identificar, no 

amplo contexto dos vários atos infracionais ou ilegais passíveis de 

cometimento pelo Agente Público, aqueles que contém seguros elementos que 

apontam para a existência de improbidade; esses elementos são a tipicidade, 
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a lesividade, a antijuridicidade e a culpabilidade, esta sempre a título de dolo.

35.  Não há como negar que os enunciados dos referidos 

dispositivos da Lei 8.429/92 são extremamente abertos, o que exige do seu 

aplicador especial atenção e cuidado com os aspectos fáticos dos ilícitos 

administrativos ali elencados, para se evitar que a extensão conceitual 

daquelas figuras termine por ampliar os seus contornos, ao ponto de neles 

caberem condutas que não expressam infrações graves à ordem 

administrativa e que, por isso, não devem – e não podem – ser classificadas 

como atos de improbidade, mas sim como atos infracionais simples ou meras 

ilegalidades que são reprimidas por outros meios.

36.  De mais a mais, os posicionamentos que aceitam a 

tipificação de condutas puníveis por meio das chamadas cláusulas gerais ou 

conceitos jurídicos indeterminados estão com os seus dias contados, pois não 

se pode juridicamente justificar a sua consistência, diante da força dos direitos 

fundamentais das pessoas, que terminarão prevalecendo sobre essas visões 

pragmáticas ou nutridas nas matrizes do interesse administrativo imediato ou 

direto, sem dúvida legítimo, mas deixando em segundo plano as garantias da 

jurisdição. 

37.  Ausente que seja o efeito lesivo da conduta do agente, vale 

dizer, sem lesividade ao patrimônio público, não se conforma o ato de 

improbidade administrativa, ou, em outras palavras, se não estiver presente 

lesão ao patrimônio público, por certo que de ato de improbidade 

administrativa não se irá realmente cogitar, sem embargo de que se possa 

estar diante de uma infração civil significativa ou de um ilícito administrativo 

punível ou até mesmo de um crime, mas não com a sanção própria do ato de 

improbidade.

38.  É bem verdade, porém, que o art. 21, I da Lei 8.429/92 

dispõe que as sanções previstas nesta Lei independem da efetiva ocorrência 

de dano ao patrimônio público, mas se esse dispositivo for tomado ao 

pé-da-letra se verá que a sanção de improbidade poderia ter aplicação ao 
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agente que praticasse um ato simplesmente ilegal, desprovido de efeito 

prejudicante, ou seja, se puniria alguém pelo simples exercício do direito de 

punir.

39.  Pelo raciocínio exposto, chegar-se-ia ao absurdo jurídico de 

dizer que o ato de improbidade que causa dano ao patrimônio público 

mereceria a mesma reprimenda da simples ilegalidade (sem lesão ao referido 

patrimônio) e também conduziria ao ilogismo jurídico de se dizer igualmente 

graves – ou graves em idêntica medida – atos ímprobos que provocam e que 

não provocam lesão ao patrimônio público; daí se poder concluir que a lesão 

ao patrimônio público é sempre indispensável à ocorrência de ato de 

improbidade, ou seja, é um elemento específico e necessário à sua existência. 

40.  No que respeita à antijuridicidade, este relevante 

componente do ato de improbidade administrativa diz respeito, sobretudo, à 

repulsa jurídica (e não apenas legal ou normativa) da conduta do agente, que 

– mesmo praticando o ato típico – pode eventualmente ter a antijuridicidade 

afastada, por força de circunstâncias excludentes, como por exemplo a 

ocorrência de coação irresistível, do estado de necessidade, do estrito 

cumprimento do dever legal ou do exercício regular de um direito, aplicando-se 

a mesma lógica do Direito Penal, como previsto nos arts. 22 e 23 do CPB.

41.  No Direito Penal, essa questão da antijuridicidade (ou da 

ilicitude) sempre foi vista e analisada com extremada importância, pois tem o 

efeito de excluir o crime, mesmo quando o agente realiza a conduta que o 

perfaz; admitindo-se que as ideias penais infletem sobre todos os campos do 

Direito Sancionador, cabe repensar nos ensinamentos do Professor MIGUEL 

REALE JÚNIOR, dizendo que a lesão a um bem jurídico não deve ser 

analisada independentemente da forma como ela se deu; várias ações podem 

lesar o mesmo bem jurídico e, contudo, diferir tipicamente graças ao modo 

pelo qual são realizadas (Instituições de Direito Penal, São Paulo, Forense, 

2009, p. 148). 

42.  A primeira e principal consequência dessa orientação 
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jurídica é que o ato havido por ímprobo deve ser administrativamente 

relevante, sendo de se aplicar, na sua compreensão, o conhecido princípio da 

insignificância, de notável préstimo no Direito Penal moderno, a indicar a 

inaplicação de sanção criminal punitiva ao agente, quando o efeito do ato 

agressor é de importância mínima ou irrelevante, constituindo a chamada 

bagatela penal.

43.  A Jurisprudência dos Tribunais do País, na verdade, 

contém copiosos exemplos de decisões judiciais que rejeitam a sanção penal 

nos chamados crimes de bagatela, isto é, nos casos em que o agente, mesmo 

realizando o tipo desenhado na lei sancionadora, atinge bem, direito ou 

interesse de exígua expressão.

44.  O elemento culpabilidade, no interior do ato de 

improbidade, apurar-se-á sempre a título de dolo, embora o art. 10 da Lei 

8.429/92 aluda efetivamente à ocorrência de tal ato na forma culposa; parece 

certo que tal alusão tendeu apenas a fechar por completo a sancionabilidade 

das ações ímprobas dos agentes públicos, mas se mostra mesmo impossível 

qualquer das condutas descritas nas normas de imputação (arts. 9o., 10 e 11 

da Lei 8.429/92) na qual não esteja presente o dolo.

45.  Relembre-se que o dolo – vontade consciente de praticar a 

conduta típica ou essa vontade acompanhada da consciência da ilicitude – é 

um elemento central do conceito de ilícito-crime, de tal sorte que estando ele 

ausente não se trata de conduta típica, salvo se a lei a punir a título culposo 

(art. 18, parágrafo. único do CPB). 

46.  Assim, pode-se concluir, de imediato, que eventuais 

ilegalidades formais ou materiais cometidas pelos Agentes Públicos não se 

convertem automaticamente em atos de improbidade administrativa, se delas 

não resultar enriquecimento ilícito do autor (art. 9o. da Lei 8.429/92), dano ao 

erário (art. 10) ou ofensa aos princípios da administração pública (art. 11), 

requerendo-se que se identifique na sua prática a vontade deliberada e 

consciente de agir, ou seja, afasta-se sempre a possibilidade de improbidade 
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meramente culposa.

47.  A dificuldade maior está em identificar o dolo do agente nos 

casos do art. 11 da Lei 8.429/92 – atentado contra os princípios da 

Administração Pública – porque se trata de situação extremamente ampla, 

ensejando a já tantas vezes condenada sanção de improbidade a quem 

praticou mera ilegalidade; em especial, a confusão entre improbidade e mera 

ilegalidade fica ainda mais suscetível quando se pretende tipificar a conduta no 

art. 11, por violação ao princípio da legalidade, tendo em vista a jurisprudência 

ascendente que define o dolo genérico na simples consciência da ilicitude.

48.  A definição a respeito do dolo genérico que se tem criado, 

no entanto, é bastante rasa e tem levado a efeito hipóteses apenasmente 

ilegais ou irregulares em um enquadramento ímprobo, quando a Lei de 

Improbidade Administrativa, como todos sabemos, nasceu com a finalidade de 

combater e sancionar os agentes de atos que afetem a moralidade e 

maltratem a coisa pública, ou seja, está intrinsecamente ligada ao conceito de 

corrupção, o que não se evidencia no presente caso.

49.  O dolo, em Direito Penal (e portanto pertinente às 

improbidades, por se tratar de Direito Sancionador), relaciona-se sempre com 

um tipo legal e, por isso, é que se fala em dolo típico; esse mesmo dolo é o 

chamado genérico, sendo o requisito subjetivo geral exigido em todos os 

crimes dolosos: consciência e vontade de concretizar os requisitos objetivos do 

tipo.

50.  Por outro lado, o dolo específico está naqueles tipos penais, 

chamados de incongruentes, em que, além dessa exigência (dolo genérico), 

há a necessidade de se ter uma intenção especial do agente, ou seja, um 

requisito subjetivo transcendental.

51.  Não há, portanto, em se falar que o dolo genérico se perfaz 

com a presença apenas da consciência da ilicitude, como se vem admitindo, 

no que toca ao art. 11, por violação do princípio da legalidade, haja vista que 
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sua configuração depende tanto da consciência, como da vontade do agente, 

dispensando tão somente a intenção específica.

52.  Assinale-se que essas limitações servem à finalidade de 

escoimar da prática administrativa a banalização das imputações vazias e para 

revelar a gravidade dessas mesmas imputações, que devem ser combatidas e 

intoleradas.

53.  Evidente, portanto, que o acórdão recorrido se encontra em 

manifesto descompasso com a jurisprudência assente desta Corte Superior, a 

qual, reiteradamente, há tempos, vem decidindo no sentido da 

imprescindibilidade não só de que seja alegada a existência de dolo do agente, 

mas, sobretudo, nas hipóteses do art. 11, que seja o elemento subjetivo 

efetivamente demonstrado e comprovado, do mesmo modo quanto ao efetivo 

dano (emergente) ao Erário, ao menos a título de culpa, nos casos do art. 10 e 

da inquestionável comprovação do enriquecimento ilícito com animus doloso 

do agente quando se fala no art. 9o. do aludido diploma legal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. NEGATIVA DE 

FORNECIMENTO, POR PARTE DE EX-PREFEITO MUNICIPAL, DE 

CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO À ENTÃO 

VICE-PREFEITA. ELEMENTO SUBJETIVO. MATÉRIA FÁTICA. 

SÚMULA 7/STJ.

(...).

4.    É certo que a negativa em fornecer cópias de 

documentos públicos a outros agentes públicos e aos cidadãos em 

geral pode configurar ato de improbidade, porque o princípio da 

publicidade impõe plena transparência na prática dos atos 

administrativos. Entretanto, para que seja configurada a improbidade 

administrativa, é necessário demonstrar o intento de realmente violar o 

princípio acima, porque o art. 11 da Lei de Improbidade exige dolo para 

a sua incidência. Ou seja, deve-se evidenciar o intuito de manter 

encoberto o que devia ser público de forma deliberada.

5.   "A jurisprudência do STJ rechaça a responsabilidade 

objetiva na aplicação da Lei 8.429/1992, exigindo a presença de dolo 

Documento: 1474918 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 
08/03/2016

Página  2 3 de 30



 

 

Superior Tribunal de Justiça

nos casos dos arts. 9o. e 11 - que coíbem o enriquecimento ilícito e o 

atentado aos princípios administrativos, respectivamente - e ao menos 

de culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade por 

dano ao Erário"  (REsp 414.697/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 25/5/2010, DJe 16/9/2010).

(...) (REsp. 1.478.274/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 

31/3/2015).

² ² ²

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO DE 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPRESCINDIBILIDADE DO DOLO GENÉRICO.

O retardamento ou omissão na prática de ato de ofício não 

pode ser considerado de maneira objetiva para fins de enquadramento 

do agente público no campo de incidência do art. 11 da Lei de 

Improbidade Administrativa. É preciso que a conduta seja orientada 

pelo dolo de violar os princípios da administração pública,  o que não 

ficou demonstrado no caso concreto.

Agravos regimentais improvidos (AgRg no REsp. 

1.191.261/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011).

² ² ²

ADMINISTRATIVO –  ATO DE IMPROBIDADE – 

CONFIGURAÇÃO.

1.   Esta Corte, em precedente da Primeira Seção, 

considerou ser indispensável a prova de existência de dano ao 

patrimônio público para que se tenha configurado o fato de 

improbidade, inadmitindo o dano presumido.  Ressalvado entendimento 

da  relatora.

2.    Após divergências, também firmou a Corte que é 

imprescindível, na avaliação do ato de improbidade, a prova do 

elemento subjetivo.

3.    Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, 

improvido (REsp. 621.415/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 
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30/5/2006).

² ² ²

ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. 

ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LESIVIDADE AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. 

NECESSIDADE.

1.    O fato de a Constituição Federal de 1988 ter alargado 

as hipóteses de cabimento da ação popular não tem o efeito de eximir o 

autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de 

lesão à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio 

histórico e cultural.

2.    Não há por que cogitar de dano à moralidade 

administrativa que justifique a condenação do administrador público a 

restituir os recursos auferidos por meio de crédito aberto irregularmente 

de forma extraordinária, quando incontroverso nos autos que os valores 

em questão foram utilizados em benefício da comunidade.

3.    Embargos de divergência providos (EREsp. 

260.821/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/Acórdão Min. JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, DJ 13/2/2006).

² ² ²

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DE 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO CALCADA 

NO ART. 10 DA LEI 8.429/92. INDISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO 

DO EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRECEDENTES STJ. 

TRIBUNAL A QUO QUE AFIRMOU AUSENTE A PROVA DA 

OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU DE MÁ-FÉ DOS 

RECORRIDOS. REQUISITOS DA TIPICIDADE ÍMPROBA NÃO 

DEMONSTRADOS. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

1.   Este colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, 

reiteradamente, que nos atos de improbidade administrativa descritos 

no art. 10 da Lei 8.429/92, é indispensável a demonstração de efetivo 

dano ao erário.  Precedentes: REsp. 1.233.502/MG, Rel. Min. CESAR 

ASFOR ROCHA, DJe 23.08.2012; REsp. 1.206.741, Rel. Min. 
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BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.05.2012. 

2.    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido 

consignou não haver prova da ocorrência de dano ao erário ou de 

má-fé dos recorridos; assim, não restou demonstrado o preenchimento 

dos requisitos da tipicidade ímproba. 

3.    Parecer do MPF pelo não conhecimento do Recurso 

Especial. 

4.    Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS ao qual se nega provimento (REsp. 

1.173.677/MG, de minha relatoria, DJe 30/8/2013). 

² ² ²

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 

8.429/1992. ART. 10. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EFETIVO 

PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO. RECURSO 

IMPROVIDO.

- O STJ entende que, para a configuração dos atos de 

improbidade administrativa, previstos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, 

exige-se a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao 

menos, culpa (elemento subjetivo).

- Não caracterizado o efetivo prejuízo ao erário, ausente o 

próprio fato típico.

Recurso conhecido e improvido (REsp. 1.233.502/MG, Rel. 

Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 23/8/2012).

54.  Com efeito, os recursos merecem provimento com base nas 

alegações de não comprovação dos requisitos objetivo (ocorrência de prejuízo 

ao erário) e subjetivo (ausência de demonstração do dolo do agente) 

necessários para a configuração do ato de improbidade administrativa.

55.  Cumpre ressaltar também que, em nenhum momento, 

houve reapreciação do acervo fático-probatório dos autos, mas sim a 

constatação de que os fatos registrados pelas instâncias de origem não 
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comprovam inequivocamente o dolo, o dano e o enriquecimento ilícito 

referentes aos recorrentes.

56.  Assim, com base nessas considerações, dá-se provimento 

aos Recursos Especiais de CESAR EPITÁCIO MAIA e STUDIO G. 

CONSTRUTORA LTDA para afastar suas condenações por improbidade 

administrativa.

57.  É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.536.895 - RJ (2015/0032419-7)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : CÉSAR EPITÁCIO MAIA 
ADVOGADO : JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO E 

OUTRO(S)
RECORRENTE : STUDIO G CONSTRUTORA LTDA 
ADVOGADOS : JOSÉ PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTRO(S)   

LYCURGO LEITE NETO 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
INTERES.  : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE 
INTERES.  : JORGE ROBERTO FORTES 
INTERES.  : GERONIMO DE OLIVEIRA LOPES 
INTERES.  : LOURENÇO CUNHA LIMA 

VOTO

Exmo. Sr. MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO): — Senhor Presidente, o voto do eminente  
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na minha avaliação, examinou com proficiência 
toda a matéria em discussão, mas me permito adicionar algumas considerações em 
face da grandeza cultural e legal do tema.

Ao que parece, há um certo modismo na utilização do conceito de Estado 
laico. O Estado é laico no sentido de que não pode ter uma religião oficial, como 
acontecia no Império; não pode ter um credo de Estado. 

Como diz a Constituição, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas ou subvencioná-los (art. 19,I). 
Afinal, todos cidadãos têm ou não têm suas crenças e todas estão sob a proteção do 
Estado; todos integram o corpo estatal, não podendo haver predileção de nenhuma 
forma nesse ponto.

Mas, se bem examinarmos, o Estado é uma abstração. Sem as pessoas, a figura 
do Estado é uma quimera. Não existe Estado sem as pessoas. Os próprios governantes 
são pessoas e têm naturalmente a sua carga cultural. Verdadeiramente, o Estado somos 
nós, são as pessoas, são os cidadãos, pessoas que têm valores, têm crenças, têm 
crendices, têm visões de mundo, laicas e/ou religiosas. Chega-se a falar, por isso, num 
laicismo positivo.

Toda essa riqueza cultural e filosófica faz parte do imaginário das pessoas, 
não podendo ser esquecida quando se fala em Estado laico, cujo conceito não pode ser 
levado em sentido literal. O Estado é laico; as pessoas, os  cidadãos, nem sempre. 

Isso leva a que se deva evitar a interpretação do recorrido, adotada pelo 
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, com a devida vênia, 
de certo modo empobrece a idéia de Estado laico, como se fora o oposto e o adversário 
da tradição cultural-religiosa das pessoas. 

O Estado não pode ter religião nem subvencionar igrejas, como tais, 
diretamente, com esse elemento subjetivo, o que é diferente do fato tratado neste 
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processo, no qual o recorrente agiu em função do pleito da comunidade multicultural, 
com base em orçamento próprio e ancorado em parecer da sua área técnica. 

A cultura brasileira, não só a brasileira, a cultura ocidental, é tributária da 
tradição cultural-religiosa judaico-cristã. É impossível separar a cultura ocidental da 
tradição judaico-cristã. 

Afirma-se mesmo que  cultura da Europa (e de todo o ocidente)  nasceu do 
encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma, do encontro entre a fé no Deus de Israel, a 
razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. A laicidade do Estado, 
portanto, não impede que se reconheça – isso foi dito pelo Desembargador vencido lá 
no Rio de Janeiro – a importância sócio-cultural das religiões.

Ademais, e aqui já em um plano puramente jurídico, e isso ficou muito claro 
no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o recorrente atuou de uma forma 
assentada em pronunciamentos institucionais, no orçamento, e em pareceres técnicos, 
o que, pelos padrões dos julgados da Turma, elimina o dolo genérico, indispensável 
para a improbidade com base no art. 11 da Lei 8.429/92.

Mesmo que se abstraia a questão cultural, que avulta no recurso, como se viu 
das duas sustentações orais, e bem cuidada no no voto do  Ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho, e se considere o viés puramente jurídico em termos da lei de improbidade, 
ainda assim não medra o dolo genérico que esta Corte exige para que se caracterize um 
ato de improbidade pela moldura do art. 11.

Senhor Presidente, com essas considerações muito singelas e perfeitamente 
dispensáveis diante da grandeza do voto do Relator, o meu voto é para acompanhá-lo, 
dando provimento aos recursos especiais.

É o voto.
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento aos recursos especiais para afastar as 
condenações por improbidade administrativa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa 
e Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) votaram com o Sr. Ministro 
Relator.
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