
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.407.862 - RO (2013/0150469-8)
  
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : SILVERNANI CÉSAR SANTOS  
ADVOGADO : ALEXANDRE CAMARGO 
RECORRENTE : RODRIGO ERSE MOREIRA MENDES 
RECORRENTE : RICARDO ERSE MOREIRA MENDES 
RECORRENTE : GUILHERME MOREIRA MENDES FILHO 
ADVOGADOS : IGOR SANT'ANA TAMASAUSKAS E OUTRO(S)   

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI 
RECORRENTE : JACQUELINE MORAES DE MELLO  
ADVOGADO : MANOEL FLÁVIO MEDICI JURADO 
RECORRENTE : RUBENS MOREIRA MENDES FILHO 
ADVOGADO : ADMAR GONZAGA 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
INTERES.  : ESTADO DE RONDÔNIA 
PROCURADOR : JOÃO RICARDO VALLE MACHADO E OUTRO(S)
INTERES.  : MARIO SERGIO ALMEIDA LEMOS 
ADVOGADO : JOSELIA VALENTIM DA SILVA E OUTRO(S)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. LICITAÇÃO 
FRAUDULENTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR 
DEFICIÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO 
CPC NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGENTE POLÍTICO. 
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE 
NATUREZA CÍVEL. ATUAL ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES. APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS. LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO ENTRE AGENTES PÚBLICOS ÍMPROBOS E 
TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 47 DO CPC. LAUDO PERICIAL 
PARTICULAR JUNTADO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN 
PROCEDENDO POR AUSÊNCIA DE EXAME ADEQUADO DA PROVA. 
EXPRESSA IMPERTINÊNCIA DA PROVA PERICIAL AFIRMADA 
PELA CORTE A QUO . FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. 
SÚMULA 283/STF.  ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE NA 
CONDUTA INDIVIDUAL DOS RECORRENTES RECONHECIDO 
EXPRESSAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 
ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSE LESÃO AO ERÁRIO. 
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. MULTA CIVIL. NATUREZA 
PECUNIÁRIA TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS (ART. 8º DA LIA). 
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POSSIBILIDADE.  REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS 
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE 
CONHECIDOS E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDOS.  
1. CASO CONCRETO: No caso dos autos, o Ministério Público do Estado de 
Rondônia ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra 
Silverani Cesar Santos e Outros, em razão da contratação irregular de empresa de 
turismo para prestar serviços de venda de passagens aéreas à Assembléia 
Legislativa do Estado de Rondônia. Por ocasião da sentença, os pedidos foram 
julgados procedentes a fim de condenar os réus nos termos dos arts. 3º, 4º, 5º e 10 
c/c 12, II, da Lei 8.429/92, o que foi mantido pelo Tribunal de origem.  
2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA 
DEFICIÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO
2.1 O  recorrente Rubens Moreira Mendes Filho apresentou petição indicando a 
existência genérica de falhas na digitalização dos autos, especialmente em relação 
aos apensos e anexos do processo principal (fls. 3.893/3.901). Após determinação 
deste Relator, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
encaminhou ofício no qual informa a remessa por mídia de 52 anexos e 28 
apensos vinculados aos autos principais (fl. 3.925). Em nova petição, esse 
recorrente afirma que "o TJRO se nega a apresentar a exceção de suspeição, 
além de outros elementos que podem permitir verificar a culpabilidade do 
Recorrente"  (fls. 3.935/3.938). Especificamente, alega que não foi encaminhado 
cópia da íntegra dos autos da exceção de suspeição do perito e do contrato social 
da empresa TAMATUR.   
2.2. Efetivamente, é manifesta a intenção do recorrente Rubens Moreira Mendes 
Filho em provocar tumulto processual sob alegação de cerceamento de defesa 
decorrente de falhas na digitalização do processo, pois os principais argumentos 
do requerente relacionados ao "cerceamento de defesa" - contrato social da 
empresa TAMATUR e a íntegra dos autos da exceção de suspeição do perito - 
não são significativos ou indispensáveis ao julgamento do mérito do presente 
recurso especial, pois o acórdão recorrido e o acórdão dos embargos 
declaratórios permitem o julgamento integral de todos as teses e violações de 
normas infraconstitucionais indicadas nos recursos especiais.   
2.3. Por outro lado, é evidente o equívoco desse recorrente ao atribuir ao Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia condutas de "desobediência" e 
"descumprimento a determinações judiciais" desta Corte Superior, aptas a 
justificar a "eventual demora" no julgamento do recurso especial, principalmente 
porque a Corte de origem cumpriu todas as determinações deste Tribunal 
Superior, inclusive a remessa da digitalização dos 52 anexos e 28 apensos ao 
processo principal (fl. 3.925). Aliás, é no mínimo inusitado admitir que o Tribunal 
de origem tenha interesse em "prejudicar" os interesses do requerente "através do 
subterfúgio de não encaminhar a esta C. Corte os elementos necessários ao 
conhecimento e compreensão do caso em sua inteireza" . Portanto, no caso 
concreto, não há de se falar em cerceamento de defesa apontado pelo recorrente.  
3. PRELIMINARES DE MÉRITO E REQUISITOS DE 
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS

Documento: 1292560 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2014 Página  2 de 47



 

 

Superior Tribunal de Justiça

3.1. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto 
recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo 
desnecessária a manifestação expressa  sobre  todos os  argumentos apresentados 
pelos litigantes. Além disso, todas as supostas omissões suscitadas pelos 
recorrentes foram enfrentas pela Corte a quo nos julgamentos do acórdão 
recorrido e dos embargos declaratórios. 
3.2. A configuração do questionamento prévio não exige que o Tribunal de 
origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido como 
violado. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido 
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do 
requisito do prequestionamento, indispensável  para o conhecimento do recurso 
especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 
3.3. A alegação de violação genérica de preceitos infraconstitucionais, desprovida 
de fundamentação que demonstre de que maneira houve a negativa de vigência 
dos dispositivos legais pelo Tribunal de origem, não é suficiente para fundar 
recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 
3.4. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial exige a 
observância do contido nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ, sob pena de não conhecimento do recurso. 
No caso examinado, os recorrentes não realizaram o necessário cotejo analítico, 
indispensável para a demonstração do dissídio jurisprudencial e comprovação de 
similitude fática entre os arestos confrontados. 
3.5. O atual entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que nas ações 
civis de improbidade administrativa não há de se falar em foro por prerrogativa de 
função ajuizadas em face de agentes políticos. Sobre o tema: STF - RE 540.712 
AgR-AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.12.2012;  AI 
556.727 AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.4.2012; AI 
678.927 AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.2.2011; 
AI 506.323 AgR/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º.7.2009; em 
decisões monocráticas: Rcl 15.831/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 
20.6.2013; Rcl 2.509/BA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6.3.2013; Pet 4.948/RO, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22.2.2013; Pet 4.932/RN, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, DJe de 17.2.2012; STJ -  AgRg na Rcl 12.514/MT, Corte Especial, Rel. 
Min. Ari Pargendler, DJe de 26.9.2013; REsp 1.135.158/SP, 2ª Turma, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJe de 1º.7.2013; AgRg no AREsp 322.262/SP, 2ª Turma, Rel. 
Min. Humberto Martins, DJe de 18.6.2013. 
3.6. É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a Lei 
8.429/92 é aplicável aos agentes políticos: AgRg no AREsp 532.658/CE, 2ª 
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 9.9.2014; REsp 1.147.564/MG, 1ª 
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 2.9.2013).
3.7. O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 47 do Código de Processo 
Civil, é caracterizado pela indispensável presença de co-legitimados na formação 
da relação processual, o que pode ocorrer por disposição legal ou pela natureza da 
relação. Assim, nas ações civis de improbidade administrativa não há de se falar 
em formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais 
terceiros beneficiados com o ato de improbidade administrativa, pois não está 
justificada em nenhuma das hipóteses previstas na lei. Confira-se: AgRg no REsp 
1.280.560/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 9.2.2012; REsp 
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1.243.334/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.5.2011; REsp 
896.044/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.4.2011.
3.8. Os recorrentes defendem a configuração de error in procedendo  em razão da 
ausência de exame adequado de laudo pericial juntado por ocasião da interposição 
de recurso de apelação por um dos apelantes e a consequente violação dos arts. 
517 e 515, § 4º, do CPC. O Tribunal de origem, ao analisar essa tese, consignou: 
a) "no que diz respeito a (sic) ausência da análise de livros e documentos 
contábeis, conforme já mencionado, a regularidade financeira da ALE e da 
TAMATUR não são questões que deveriam ser objeto de prova, pois não são 
fatos controvertidos, relevantes e pertinentes ao deslinde da causa. O objeto da 
produção de prova estava relacionado diretamente com a emissão de bilhetes de 
passagens aéreas, seu cancelamento, sua emissão em duplicidade, a divergência 
de valores e pagamentos de bilhetes não emitidos" ; b) "a prova pericial analisou 
os documentos pertinentes ao deslinde da causa, quais sejam, os bilhetes 
emitidos, as notas fiscais emitidas pela empresa, as notas de empenho e cheques 
emitidos pela ALE para pagamento e, conforme acima demonstrado, após o 
confronto dos documentos constatou todas as irregularidades apontadas na peça 
inicial e outras ilegalidades, assim, delineou de forma satisfatória os atos ilícitos 
objeto da demanda."  (2.895/2.896). 
3.9. Entretanto, nas razões dos recursos especiais, não houve impugnação aos 
fundamentos destacados, os quais devem ser considerado aptos, por si só, para 
manter o julgado impugnado no tópico, o que atrai a incidência da Súmula 
283/STF. Além disso, é evidente que a modificação de tais fundamentos exigiria 
o reexame de matéria fático probatória, inviável em sede de recurso especial nos 
termos da Súmula 7/STJ. 
4. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
4.1. O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, expressamente consignou: "o 
convite é a modalidade de licitação mais simples, destinada ás contratações de 
pequeno valor, consistindo na solicitação escrita a pelo menos três interessados 
do ramo, registrados ou não, para que apresentem suas propostas no prazo 
mínimo de cinco dias úteis (art. 21, § 2º, IV); diante dos critérios previstos na Lei 
nº, 8.666/1993, não havendo justificativa para a modalidade de licitação adotada 
no caso concreto, configurando a ilegalidade do certame, além do que não foi 
atendido ao comando previsto no art. 195, § 3º, da CF de 1988, e também 
violado o art 9º, inc. III, da mesma lei, pela presença no quadro societário da 
contratada de dois servidores da Assembléia Legislativa; a ausência de 
observância de procedimentos legais na contratação e as ilegalidade cometidas 
no fornecimento de passagens aéreas (cancelamento de passagens pagas e 
reembolso ao titular do bilhete; venda de bilhetes em duplicidade; divergência de 
valores na emissão do bilhetes e das faturas; cobrança de passagens sem emissão 
de bilhetes são atos suficientes para configurarem atos de improbidade na forma 
prevista na Lei n. 8.429/92" (fl. 2.714); Nenhum dos recorrentes impugnou o 
fundamento transcrito, apto, por si só, para manter o julgado impugnado nesse 
tópico, atraindo a incidência da Súmula 283/STF.
4.2. Por outro lado, a Corte de origem analisou de maneira individual e detalhada 
a conduta de cada um dos envolvidos no ato de improbidade administrativa, e o 
fato de estarem expressamente fundadas nas provas produzidas nos autos, 
reconhecendo a presença do indispensável elemento subjetivo (culpa ou dolo) 
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com a consequente imposição das sanções previstas na Lei 8.429/92. Assim, é 
manifesto que a pretendida reversão dos termos do acórdão recorrido depende de 
prévio exame fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso 
especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 
4.3. A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que, nos atos de 
improbidade administrativa que causem lesão ao erário, a responsabilidade entre 
ímprobos é solidária, o que poderá ser reavaliado por ocasião da instrução final do 
feito ou somente em fase de liquidação, inexistindo violação ao princípio da 
individualização da pena. Nesse sentido: REsp 1.119.458/RO, 1ª Turma, Rel. 
Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 29.4.2010; AgRg na MC 15.207/RJ, 2ª Turma, 
Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 18.9.2009. 
4.4. As sanções de natureza pecuniária prevista na Lei de Improbidade 
Administrativa, especificamente a multa civil e o ressarcimento ao erário, são 
transferidas aos herdeiros nos limites da herança, nos termos do art. 8º da Lei 
8.429/92 (REsp 951.389/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
4.5.2011).
4.5. A análise da pretensão recursal no sentido de que sanções de perda da função 
pública e suspensão de direitos políticos aplicadas não observaram os princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente reversão do 
entendimento manifestado pela Corte a quo, exige o reexame de matéria 
fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos 
termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: REsp 1.203.149/RS, 2ª Turma, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJe de 7.2.2014; EDcl no AREsp 360.707/PR, 2ª Turma, Rel. 
Min. Humberto Martins, DJe de 16.12.2013; AgRg no AREsp 39.018/MG, 1ª 
Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 27.8.2012.
5. DISPOSITIVO: Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, 
não providos.

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

acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: 

"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte dos recursos e, nessa parte, 
negou-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." 

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman 
Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Brasília (DF), 09 de dezembro de 2014.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES , Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.407.862 - RO (2013/0150469-8)
  
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : SILVERNANI CÉSAR SANTOS  
ADVOGADO : ALEXANDRE CAMARGO 
RECORRENTE : RODRIGO ERSE MOREIRA MENDES 
RECORRENTE : RICARDO ERSE MOREIRA MENDES 
RECORRENTE : GUILHERME MOREIRA MENDES FILHO 
ADVOGADOS : IGOR SANT'ANA TAMASAUSKAS E OUTRO(S)   

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI 
RECORRENTE : JACQUELINE MORAES DE MELLO  
ADVOGADO : MANOEL FLÁVIO MEDICI JURADO 
RECORRENTE : RUBENS MOREIRA MENDES FILHO 
ADVOGADO : ADMAR GONZAGA 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
INTERES.  : ESTADO DE RONDÔNIA 
PROCURADOR : JOÃO RICARDO VALLE MACHADO E OUTRO(S)
INTERES.  : MARIO SERGIO ALMEIDA LEMOS 
ADVOGADO : JOSELIA VALENTIM DA SILVA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

Trata-se de recursos especiais interpostos por SILVERANI CÉSAR SANTOS, 
RUBENS MOREIRA MENDES FILHO e OUTROS e JACQUELINE MORAES DE 
MELLO, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 
assim ementado: 

Apelações cíveis. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Agravos retidos. 
Inépcia da inicial. Inexistência. Legitimidade do Ministério Público. Súmula n. 
329/STJ. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Aplicação. Irretroatividade da 
lei processual. Notificação prévia. Inaplicabilidade. Indeferimento de produção de 
prova pericial. Juízo de retratação. Recurso prejudicado. Principio da 
dialeticidade. Não observância. Decisão agravada. Não identificação. Recursos 
não conhecidos. Prova pericial. Ausência de documentos. Nulidade não verificada. 
Preliminares. Pedido de justiça gratuita. Redução da capacidade financeira. 
Comprovação. Deferimento. Ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa. Agente político. Aplicação da Lei n. 8.429/92. Competência. Juízo 
de primeiro grau. Sentença. Sanções impostas. Motivação. Nulidade afastada. 
Ação popular. Litispendência. Não ocorrência. Reconhecimento de conexão. 
Cerceamento de defesa. Inexistência. Beneficiários das passagens aéreas. 
Ausência. Inexistência Litisconsórcio Necessário. Questões prejudiciais de mérito. 
Inconstitucionalidade formal da Lei n. 8.429/92. Inconstitucionalidade material do 
art. 10 da Lei n. 8.429/92. Precedentes do STF. Mérito. Licitação. Modalidade. 
Carta convite. Inadequação. Servidor público. Sócio da empresa contratada. 
Violação do art. 9o, III, da Lei n. 8.666/93. Regularidade fiscal. Ausência. Violação 
do art. 195, § 3o, da CF/88. Arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92. Agentes públicos e 
terceiros. Condutas ilícitas. Comprovação. Elemento subjetivo. Dolo e culpa. 
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Sanções do art. 12 da LIA. Aplicação razoável. Prova pericial. Valor do Dano. 
Ressarcimento. Responsabilidade solidária. Manutenção da sentença.
1 . Agravos  Retidos:
a) não  há  que  se falar  em  inépcia  da  inicial quando  se  verifica  que  o 
apelante  teve  oportunidade  de  se  defender,  não  só  dos  fatos  alegados  na  
inicial, que  ficaram  delimitados  no  tempo  e no  espaço,  mas,  também  das  
consequências jurídicas  apontadas  pelo autor;
b)  Súmula  n.  329/STJ,  in  verbis:  "O  Ministério  Público  tem legitimidade  
para  propor ação  civil pública em  defesa  do  patrimônio  público";
c) pela teoria  da  asserção, a legitimidade  passiva,  como  condição  da ação,  é 
analisada  de  acordo  com  as  asserções  descritas  na  inicial,  o que  não  se 
confunde  com  a  declaração  de  veracidade  dos  fatos  a ser  apurada  durante  a 
instrução;
d) cuidando-se  de  norma  processual,  não  tem  aplicação  retroativa, haja  vista  
a aplicação do  princípio do tempus regit actum ;
e)  não  deve  ser  conhecido  o  agravo  retido  interposto  contra  a decisão  que  
indeferiu  a produção  de  prova  e, posteriormente,  determinou  a sua realização;
f) em  obediência  ao  principio  da  dialeticidade,  deve  o agravante demonstrar  o 
 desacerto  da  decisão  agravada,  impugnando  cada  um  de  seus fundamentos,  
não  se  afigurando  suficiente  a  impugnação  genérica  ao  decisum combatido;
g) não  deve  ser  conhecido  o agravo  retido  que  não  identifica  de forma  
precisa  qual  a decisão  agravada  e, da  leitura  das  razões,  não  é possível  a sua  
identificação;
h) não  há  que  se  falar  em  nulidade  da  sentença  quando  a questão relativa  à 
prova  técnica  e os  documentos  por  ela  analisados  devem  ser verificados no  
mérito  do  recurso;
2. Preliminares:.
a) a declaração  da  parte  no  sentido  de  não  estar  em  condições  de suportar  os 
 ônus  do  processo,  aliado  ao  fato  de  se  encontrar  desempregada  e acometida  
de  doença  grave,  consistem  em  motivos  satisfatórios  a  ensejarem  o 
deferimento  da  gratuidade da  justiça;
b) não  há  norma  constitucional  que  imunize  os  agentes  políticos, sujeitos  a  
crime  de  responsabilidade,  de  quaisquer  das  sanções  por  ato  de improbidade  
previstas  no  art.  37,  §  4º,  tratando-se  de  ação  civil  por  improbidade 
administrativa  (Lei  n. 8.429/92),  mostra-se  irrelevante,  para  efeito  de  
definição  da competência  originária dos  Tribunais,  que se  cuide de  ocupante  
de  cargo  público  ou de  titular  de  mandato  eletivo,  ainda  no  exercício  das  
respectivas  funções,  pois  a ação  civil em  questão  deverá ser ajuizada  perante  
magistrado  de  primeiro  grau;
c)  não  há  nenhuma  nulidade  na  sentença  por  ausência  de motivação,  quando  
esta  descreve de  forma  pormenorizada, os  atos que  entendeu  o juiz de  
primeiro  grau  caracterizarem  atos de  improbidade;
d) nos termos  do  art.  301,  § 1º,  do  Código  de  Processo  Civil,  ocorre 
litispendência  quando  se  reproduz  ação  anteriormente  ajuizada,  ou  seja,  
ações  que tenham  os  mesmos  elementos:  partes,  causa  de  pedir  e  pedido;  
não  havendo litispendência  entre  a  ação  civil  pública  e a  ação  popular,  ainda 
 que  tenham  o mesmo  objetivo,  pois  ambas  são  instrumentos  processuais  
concorrentes  de  defesa dos  interesses  transindividuais,  caracterizando,  
portanto,  na  hipótese,  o instituto  da conexão,  o que  as  tornam  semelhantes  e 
passíveis  de decisões  unificadas; 
e) não  há  que  se  falar  em  cerceamento  de  defesa  quando  o terceiro deixa  de  
exibir  documento  em  juízo  e a parte  não  se  desincumbe  do  seu  ônus  de 
demonstrar  que  a recusa  era  inconsistente,  nos  termos  estabelecidos  pelo  art.  
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357 do  CPC;
f)  sendo  o objeto  da  demanda  a verificação  de  prática  de  atos  de 
improbidade  administrativa  em  razão  da  ilegalidade  na  contratação  e na  
prestação dos  serviços  de  fornecimento  de  passagens  aéreas,  para  validade  e 
eficácia  da sentença  condenatória  não  se  faz  necessária  a  presença  na  lide  
de  todas  as  pessoas  que  dele  se  beneficiaram,  por  não  estarem  presentes  
nenhuma  das hipóteses  previstas  no  art.  47  do  CPC  (disposição  legal  ou  
relação jurídica  unitária).
3. Prejudiciais de  mérito:
a) a Lei  n. 8.429/92  não  padece  de  vício  de  inconstitucionalidade formal,  
conforme  já  decidiu  o STF  no  controle  de  constituciona1idade  concentrado  -
ADIN  n. 2182; b) as  sanções civis  impostas  pelo  art. 12  da  Lei  n. 8.429/92  
aos atos de  improbidade  administrativa  estão  em  sintonia  com  os  princípios  
constitucionais que  regem  a  Administração  Pública,  não  havendo  que  se  falar 
 em inconstitucionalidade  do  art.  10,  por  prever  modalidade  culposa de  
conduta  ímproba que  cause  prejuízo ao  erário;
4. Mérito:
a) o convite  é a modalidade  de  licitação  mais  simples,  destinada  às 
contratações  de  pequeno  valor,  consistindo  na  solicitação escrita  a pelo  
menos  três interessados  do  ramo,  registrados  ou  não,  para  que  apresentem  
suas  propostas  no prazo  mínimo  de  cinco  dias úteis  (art.  21,  § 2º,  IV);  
diante  dos critérios  previstos  na Lei  n. 8.666/1993,  não  havendo justificativa  
para  a modalidade  de  licitação  adotada no  caso  concreto,  configurando  a  
ilegalidade  do  certame,  além  do  que  não  foi atendido  ao  comando  previsto  
no art.  195,  §  3º,  da  CF  de  1988,  e também  violado o art  9º,  inc.  III, da  
mesma  lei,  pela  presença  no  quadro  societário  da  contratada  de dois  
servidores  da  Assembléia  Legislativa;  a  ausência  de  observância  de 
procedimentos  legais  na  contratação  e as  ilegalidade  cometidas  no  
fornecimento  de passagens  aéreas  (cancelamento  de  passagens  pagas  e  
reembolso  ao  titular  do bilhete;  venda  de  bilhetes  em  duplicidade;  
divergência  de  valores  na  emissão  do bilhetes  e das  faturas;  cobrança  de  
passagens  sem  emissão  de  bilhetes) são  atos suficientes  para  configurarem  
atos  de  improbidade  na  forma  prevista  na  Lei  n. 8.429/92;
b) o caráter  sancionador  da  Lei  n. 8.429/92  é aplicável aos  agentes públicos  
que,  por  ação  ou  omissão,  importem  enriquecimento  ilícito  (art.  9º),  e 
causem  prejuízo  ao erário  (art.  10)  ou  atentem  contra  os  princípios  da  
administração pública  (art.  11);  a  probidade  administrativa  é  uma  forma  de  
moralidade administrativa  que  merece  consideração  da  própria  Constituição,  
que  pune  o ímprobo  (art.  37,  § 4º);  a probidade  administrativa  consiste  no  
dever  do  funcionário de  servir  à  Administração  com  honestidade  e  eficiência, 
 (art.  4º  da  LIA) configurando,  portanto,  a culpa  do  agente  que  não  age  
dessa  forma  no  munus público  que  lhe  foi  conferido,  bem  como  o particular  
que,  por  ação  ou  omissão, dolosa ou  culposa,  contribui para  a lesão ao  erário  
(arts.  3º e 5º  da  LIA);
c) as  sanções  do  art.  12,  incs.  I, II e III,  da  Lei  n. 8.429/92,  não  são 
necessariamente  cumulativas,  cabendo  ao  magistrado  a  sua  dosimetria;  em 
consonância  com  os  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  que,
evidentemente,  perpassam  pela  adequação,  necessidade  e  proporcionalidade 
estríto senso,  aliás,  como  deixa  entrever  o parágrafo  único  do  referido  
dispositivo,  a fim  de  que  a  reprimenda  a  ser  aplicada  ao  agente  ímprobo  
seja  suficiente  à repressão e a prevenção  da  improbidade;
d) no  ato  de  improbidade  administrativa,  do  qual  resulta  prejuízo,  a 
responsabilidade dos  agentes  em  concurso  é solidária;
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e) deve  ser  mantido  o valor  da  condenação  de  ressarcimento  do dano  
suportado  pelo  erário  quando  este  se  mostra  adequado  á conclusão da  prova 
pericial  e da  análise da  prova  documental,  tanto  mais  quando  as  partes  se  
limitam  a afirmarem  o desacerto  do quantum  sem comprovar  suas alegações."

Houve a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Tribunal 
de origem (fls. 2.886/2.906):

"Embargos de declaração. Ação civil pública. Acórdão. Omissão. Contradição, 
Erro de fato. Não ocorrência.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão 
embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria o 
julgador ter se pronunciado expressamente.
O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizada mente, todas as questões 
trazidas pela parte. A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas 
quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre questão que seria necessária ao 
deslinde do litígio - Precedentes do STJ.
Nega-se provimento aos embargos de declaração que visam rediscutir a matéria 
que foi objeto de julgamento de forma fundamentada no acórdão embargado.
O inconformismo com o conteúdo da decisão embargada deve ser objeto de 
recurso próprio, uma vez que a via estreita dos embargos não é a adequada ao 
rejulgamento da causa."

Nas razões do recurso especial interposto por SILVERNANI CÉSAR SANTOS, 
com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a parte recorrente aduz, além 
do dissídio, a ocorrência das seguintes violações: (a) art. 535, II, do CPC, por entender que o 
Tribunal a quo não enfrentou as questões cujas omissões foram alegadas nos embargos de 
declaração que ali foram opostos, em específico: (a.1) falta de defesa prévia; (a.2) 
impossibilidade jurídica do pedido e incompetência absoluta; (a.3) litispendência; e, (a.4) 
nulidade da perícia; (b) art. 9º da Lei 1.079/50, por entender pela inaplicabilidade da Lei de 
Improbidade Administrativa aos agentes políticos, sendo que, por isso, deve o presente 
processo ser extinto sem julgamento de mérito a teor do art. 267, VI, do CPC; e, (c) arts. 1º, 
9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, por entender pela inexistência, no caso em tela, de prática de ato 
de improbidade administrativa sob o argumento de que, enquanto estava na Presidência da 
Assembléia Legislativa de Rondônia, não autorizou a emissão de passagens aéreas (salvo 
aquelas dentro de sua cota parlamentar e no exercício da presidência) e também não autorizou 
o pagamento por supostos bilhetes cancelados ou em duplicidade. Além disso, alega a 
ausência de dolo ou de culpa grave na presente hipótese. 

Nas razões do recurso especial interposto por JACQUELINE MORAES DE 
MELLO, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, a recorrente sustenta a 
ocorrência das seguintes violações: (a) art. 47 do CPC c/c art. 3º da Lei 8.429/92 e 6º da Lei 
4.717/65 tendo em vista a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre todos os 
beneficiários dos atos questionados; (b) art. 517 e 515, § 4º do CPC por entender incabível o 
laudo trazido com o apelo de um dos recorrentes. Assim, entende que o julgamento deve ser 
convertido em diligência para análise dos pontos então levantados, sob pena de cerceamento 
de defesa; e, (c) arts. 10 e 12, II, da Lei 8.429/92, tendo em vista que não pode haver 
reconhecimento de ato de improbidade administrativa sem que haja má-fé do agente, o que 
não teria sido demonstrado nos presentes autos.
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Por fim, no recurso especial interposto por RUBENS MOREIRA MENDES 
FILHO e OUTROS, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a parte 
refere, além da divergência jurisprudencial, a ocorrência das seguintes violações: (a) arts. 93 e 
113 do CPC c/c arts. 1º e 2º da Lei 8.429/92, por entender pelo direito à prerrogativa de foro 
perante o Supremo Tribunal Federal tendo em vista que um dos recorrentes ocupa o cargo de 
Deputado Federal; (b) art. 47 do CPC c/c art. 3º da Lei  8.429/92 por entender pela ocorrência 
de litisconsórcio passivo necessário que, não obstante, não abrangeu todos os beneficiários do 
ato tido como questionado; (c) arts. 517 e 515, § 4º, do CPC, por entender a ocorrência de 
nulidade no acórdão recorrido em face da falta de exame adequado do laudo crítico anexado à 
apelação de um dos recorrentes; (d) art. 267, VI e § 3º c/c art. 301, § 4º do CPC c/c art. 12, 
caput  e parágrafo único da Lei 8.429/92 sob o argumento de que é juridicamente impossível o 
pedido de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos de um Deputado 
Federal, sendo que tal questão deveria ter sido apreciada pelo Tribunal a quo mesmo porque 
foi devidamente provocado por meio de embargos de declaração; (e) arts. 3º e 12, II, da Lei 
8.429/92 em razão da desproporcionalidade da aplicação das penas em bloco e a falta de 
individualização das condutas; (f) art. 10 e 12, II, da Lei 8.429/92 por entender pela 
inexistência de má-fe do agente e da intenção do agente em praticar ato de improbidade 
administrativa; (g) art. 12, parágrafo único da Lei 8.429/92 c/c art. 924, caput, do Código 
Civil sob o argumento de que não há justificativa para a condenação solidária na restituição 
dos eventuais danos causados ao erário; (h) art. 406 e 2044 do Código Civil, por entender que 
o índice dos juros de mora não podem ser alterados em função do advento do Código Civil, 
uma vez que os atos sindicados e a citação dos réus se deram antes do advento deste diploma 
normativo; (i) art. 267, IX do CPC e art. 8º da Lei 8.429/92, uma vez que o processo deve ser 
extinto sem resolução de mérito, ainda que parcialmente, para a falecida Sra. Maria Helena 
Erse Mendes, afastando seus sucessores do pagamento da multa civil imposta pelo acórdão; 
(j) art. 535, I e II do CPC, por entender como prequestionadas as questões de direito 
infraconstitucional sobre as quais versa o presente recurso especial.

O recorrido apresentou contrarrazões dos recursos especiais (fls. 3.573/3.594).
Foram juntadas as decisões de inadmissibilidade de todos os recursos especiais 

(fls. 3618/3626, 3610/3617 e 3596/3603), impugnadas por agravos pelos recorrentes.
Nesta Corte Superior, determinou-se a reautuação dos agravos em recursos 

especiais (fls. 3.825/3.827).
O Ministério Público Federal opinou pelo "conhecimento do recurso para 

reconhecer a competência absoluta do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a 
causa"  (fls. 3.844/3.856).

O  recorrente Rubens Moreira Mendes Filho ajuizou no STJ a MC 22.831/RO 
(16.6.2014) com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso especial (REsp 
1.407.862/RO). A medida cautelar foi julgada pela Segunda Turma desta Corte Superior 
(sessão de julgamento realizada no dia 18.6.2014), por unanimidade, no sentido de 
indeferir a liminar e julgar improcedente a pretensão cautelar. Esse julgamento foi objeto 
da Reclamação 17.994/RO no Supremo Tribunal Federal (Rel. Min. Gilmar Mendes), na qual 
prestei informações e, ao que consta dos presentes autos, não houve deferimento de pedido 
liminar ou julgamento de mérito dessa ação constitucional. 

Por ocasião do julgamento da medida cautelar consignei no voto condutor o 
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trâmite desse recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o que deve ser atualizado para 
a adequada compreensão da controvérsia: 

1) o processo foi incluído na pauta de julgamento do dia 4.2.2014, sendo 
adiado por este Relator em razão de petição do advogado do requerente, Dr. 
Cássio Scarpinella Bueno (protocolada em 4.2.14), que informou a 
impossibilidade de comparecimento em sessão de julgamento para a realização de 
sustentação oral, em razão de outros compromissos profissionais, bem como 
requereu a inclusão em pauta de julgamento nas sessões marcadas para os dias 18, 
20 ou 25 de fevereiro (fls. 3.861/3.876);  

2) em 13.2.2014, o gabinete deste Relator realizou contato telefônico com o 
procurador, citado supra, para informar que o processo seria incluído em pauta 
quando houvesse a composição integral do órgão julgador, incompleto em face da 
aposentadoria da Ministra Eliana Calmon, o que ocorreu em 20.2.2014, data em 
que a Ministra Assusete Magalhães integrou a Segunda Turma;

3) o processo foi incluído em pauta de julgamento da sessão marcada para 
o dia 18.3.2014;    

4) o advogado Dr. Pierpaolo Cruz Bottini, novo procurador do requerente, 
marcou audiência com este Relator para o dia 12.3.2014, entretanto, nesse dia, 
houve sessão plenária desta Corte Superior e todas as audiências foram 
desmarcadas e remarcadas para o dia 17.3.14;

5) em 12.3.14, o advogado protocolou petição indicando a existência de 
falhas na digitalização dos autos, especialmente em relação aos apensos e anexos 
do processo principal (fls. 3.893/3.901);   

6) na sessão de 18.3.2014, o processo foi retirado de pauta por 
determinação deste Relator, em razão da petição indicando eventuais falhas na 
remessa dos autos ao STJ;

7) também foi determinada a intimação do Ministério Público do Estado de 
Rondônia para manifestação sobre o teor da petição (fl. 3.905), o que ocorreu 
com  refutação dos argumentos do requerente (fls. 3.913/3.920);

8) em 21.5.2014, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia encaminhou ofício no qual informa a remessa por mídia de 52 anexos e 
28 apensos vinculados aos autos principais (fl. 3.925), com conclusão dos autos 
ao Relator em 26.5.2014;

9) em 4.6.2014, este Relator determinou a intimação das partes  e do 
Ministério Público Federal para se manifestarem sobre os apensos 1/12 juntados e 
para eventual complementação do parecer (fl. 3.930);

10) em 10.6.2014, o recorrente Rubens Moreira Mendes Filho apresentou 
nova petição na qual afirma que "o TJRO se nega a apresentar a exceção de 
suspeição, além de outros elementos que podem permitir verificar a 
culpabilidade do Recorrente" (fls. 3.935/3.938);

11) o Estado de Rondônia apresentou ciência da remessa da documentação 
pelo TJRO (fls. 3.941/3.942);

12) o Ministério Público do Estado de Rondônia apresentou manifestação 
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(fls. 3.945/3.947);
13) o Ministério Público Federal apresentou novo parecer no sentido do 

conhecimento parcial e, nessa extensão, pelo não provimento dos recursos 
especiais (fls. 4.000/4.023);

14) o recorrente Rubens Moreira Mendes Filho formulou petição na qual 
afirmou que o Ministério Público Federal não se manifestou sobre a defendida 
falha nas digitalizações e requereu nova intimação do Parquet Federal. (fls. 
4.027/4.031).

15) o processo foi incluído na pauta de julgamento de 4.12.14, entretanto, 
houve novo pedido de adiamento de julgamento do procurador do recorrente (fl. 
4.036), o que foi deferido por este Relator em caráter excepcional.    

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.407.862 - RO (2013/0150469-8)
  
  

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. LICITAÇÃO 
FRAUDULENTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR 
DEFICIÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC 
NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGENTE POLÍTICO. 
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE 
NATUREZA CÍVEL. ATUAL ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES. APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS. LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO ENTRE AGENTES PÚBLICOS ÍMPROBOS E TERCEIROS 
BENEFICIÁRIOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 47 
DO CPC. LAUDO PERICIAL PARTICULAR JUNTADO NA APELAÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO POR AUSÊNCIA DE EXAME 
ADEQUADO DA PROVA. EXPRESSA IMPERTINÊNCIA DA PROVA 
PERICIAL AFIRMADA PELA CORTE A QUO . FUNDAMENTO 
AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.  ELEMENTO 
SUBJETIVO PRESENTE NA CONDUTA INDIVIDUAL DOS 
RECORRENTES RECONHECIDO EXPRESSAMENTE PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
INADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSE 
LESÃO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. MULTA CIVIL. 
NATUREZA PECUNIÁRIA TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS (ART. 8º DA 
LIA). POSSIBILIDADE.  REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME 
DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE 
CONHECIDOS E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDOS.  
1. CASO CONCRETO: No caso dos autos, o Ministério Público do Estado de 
Rondônia ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra 
Silverani Cesar Santos e Outros, em razão da contratação irregular de empresa de 
turismo para prestar serviços de venda de passagens aéreas à Assembléia 
Legislativa do Estado de Rondônia. Por ocasião da sentença, os pedidos foram 
julgados procedentes a fim de condenar os réus nos termos dos arts. 3º, 4º, 5º e 10 
c/c 12, II, da Lei 8.429/92, o que foi mantido pelo Tribunal de origem.  
2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA 
DEFICIÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO
2.1 O  recorrente Rubens Moreira Mendes Filho apresentou petição indicando a 
existência genérica de falhas na digitalização dos autos, especialmente em relação 
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aos apensos e anexos do processo principal (fls. 3.893/3.901). Após determinação 
deste Relator, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
encaminhou ofício no qual informa a remessa por mídia de 52 anexos e 28 
apensos vinculados aos autos principais (fl. 3.925). Em nova petição, esse 
recorrente afirma que "o TJRO se nega a apresentar a exceção de suspeição, 
além de outros elementos que podem permitir verificar a culpabilidade do 
Recorrente"  (fls. 3.935/3.938). Especificamente, alega que não foi encaminhado 
cópia da íntegra dos autos da exceção de suspeição do perito e do contrato social 
da empresa TAMATUR.   
2.2. Efetivamente, é manifesta a intenção do recorrente Rubens Moreira Mendes 
Filho em provocar tumulto processual sob alegação de cerceamento de defesa 
decorrente de falhas na digitalização do processo, pois os principais argumentos 
do requerente relacionados ao "cerceamento de defesa" - contrato social da 
empresa TAMATUR e a íntegra dos autos da exceção de suspeição do perito - 
não são significativos ou indispensáveis ao julgamento do mérito do presente 
recurso especial, pois o acórdão recorrido e o acórdão dos embargos 
declaratórios permitem o julgamento integral de todos as teses e violações de 
normas infraconstitucionais indicadas nos recursos especiais.   
2.3. Por outro lado, é evidente o equívoco desse recorrente ao atribuir ao Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia condutas de "desobediência" e 
"descumprimento a determinações judiciais" desta Corte Superior, aptas a 
justificar a "eventual demora" no julgamento do recurso especial, principalmente 
porque a Corte de origem cumpriu todas as determinações deste Tribunal 
Superior, inclusive a remessa da digitalização dos 52 anexos e 28 apensos ao 
processo principal (fl. 3.925). Aliás, é no mínimo inusitado admitir que o Tribunal 
de origem tenha interesse em "prejudicar" os interesses do requerente "através do 
subterfúgio de não encaminhar a esta C. Corte os elementos necessários ao 
conhecimento e compreensão do caso em sua inteireza" . Portanto, no caso 
concreto, não há de se falar em cerceamento de defesa apontado pelo recorrente.  
3. PRELIMINARES DE MÉRITO E REQUISITOS DE 
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS
3.1. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto 
recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo 
desnecessária a manifestação expressa  sobre  todos os  argumentos apresentados 
pelos litigantes. Além disso, todas as supostas omissões suscitadas pelos 
recorrentes foram enfrentas pela Corte a quo nos julgamentos do acórdão 
recorrido e dos embargos declaratórios. 
3.2. A configuração do questionamento prévio não exige que o Tribunal de 
origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido como 
violado. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido 
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do 
requisito do prequestionamento, indispensável  para o conhecimento do recurso 
especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 
3.3. A alegação de violação genérica de preceitos infraconstitucionais, desprovida 
de fundamentação que demonstre de que maneira houve a negativa de vigência 
dos dispositivos legais pelo Tribunal de origem, não é suficiente para fundar 
recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 
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3.4. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial exige a 
observância do contido nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ, sob pena de não conhecimento do recurso. 
No caso examinado, os recorrentes não realizaram o necessário cotejo analítico, 
indispensável para a demonstração do dissídio jurisprudencial e comprovação de 
similitude fática entre os arestos confrontados. 
3.5. O atual entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que nas ações 
civis de improbidade administrativa não há de se falar em foro por prerrogativa de 
função ajuizadas em face de agentes políticos. Sobre o tema: STF - RE 540.712 
AgR-AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.12.2012;  AI 
556.727 AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.4.2012; AI 
678.927 AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.2.2011; 
AI 506.323 AgR/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º.7.2009; em 
decisões monocráticas: Rcl 15.831/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 
20.6.2013; Rcl 2.509/BA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6.3.2013; Pet 4.948/RO, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22.2.2013; Pet 4.932/RN, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, DJe de 17.2.2012; STJ -  AgRg na Rcl 12.514/MT, Corte Especial, Rel. 
Min. Ari Pargendler, DJe de 26.9.2013; REsp 1.135.158/SP, 2ª Turma, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJe de 1º.7.2013; AgRg no AREsp 322.262/SP, 2ª Turma, Rel. 
Min. Humberto Martins, DJe de 18.6.2013. 
3.6. É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a Lei 
8.429/92 é aplicável aos agentes políticos: AgRg no AREsp 532.658/CE, 2ª 
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 9.9.2014; REsp 1.147.564/MG, 1ª 
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 2.9.2013).
3.7. O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 47 do Código de Processo 
Civil, é caracterizado pela indispensável presença de co-legitimados na formação 
da relação processual, o que pode ocorrer por disposição legal ou pela natureza da 
relação. Assim, nas ações civis de improbidade administrativa não há de se falar 
em formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais 
terceiros beneficiados com o ato de improbidade administrativa, pois não está 
justificada em nenhuma das hipóteses previstas na lei. Confira-se: AgRg no REsp 
1.280.560/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 9.2.2012; REsp 
1.243.334/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.5.2011; REsp 
896.044/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.4.2011.
3.8. Os recorrentes defendem a configuração de error in procedendo  em razão da 
ausência de exame adequado de laudo pericial juntado por ocasião da interposição 
de recurso de apelação por um dos apelantes e a consequente violação dos arts. 
517 e 515, § 4º, do CPC. O Tribunal de origem, ao analisar essa tese, consignou: 
a) "no que diz respeito a (sic) ausência da análise de livros e documentos 
contábeis, conforme já mencionado, a regularidade financeira da ALE e da 
TAMATUR não são questões que deveriam ser objeto de prova, pois não são 
fatos controvertidos, relevantes e pertinentes ao deslinde da causa. O objeto da 
produção de prova estava relacionado diretamente com a emissão de bilhetes de 
passagens aéreas, seu cancelamento, sua emissão em duplicidade, a divergência 
de valores e pagamentos de bilhetes não emitidos" ; b) "a prova pericial analisou 
os documentos pertinentes ao deslinde da causa, quais sejam, os bilhetes 
emitidos, as notas fiscais emitidas pela empresa, as notas de empenho e cheques 
emitidos pela ALE para pagamento e, conforme acima demonstrado, após o 
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confronto dos documentos constatou todas as irregularidades apontadas na peça 
inicial e outras ilegalidades, assim, delineou de forma satisfatória os atos ilícitos 
objeto da demanda."  (2.895/2.896). 
3.9. Entretanto, nas razões dos recursos especiais, não houve impugnação aos 
fundamentos destacados, os quais devem ser considerado aptos, por si só, para 
manter o julgado impugnado no tópico, o que atrai a incidência da Súmula 
283/STF. Além disso, é evidente que a modificação de tais fundamentos exigiria 
o reexame de matéria fático probatória, inviável em sede de recurso especial nos 
termos da Súmula 7/STJ. 
4. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
4.1. O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, expressamente consignou: "o 
convite é a modalidade de licitação mais simples, destinada ás contratações de 
pequeno valor, consistindo na solicitação escrita a pelo menos três interessados 
do ramo, registrados ou não, para que apresentem suas propostas no prazo 
mínimo de cinco dias úteis (art. 21, § 2º, IV); diante dos critérios previstos na Lei 
nº, 8.666/1993, não havendo justificativa para a modalidade de licitação adotada 
no caso concreto, configurando a ilegalidade do certame, além do que não foi 
atendido ao comando previsto no art. 195, § 3º, da CF de 1988, e também 
violado o art 9º, inc. III, da mesma lei, pela presença no quadro societário da 
contratada de dois servidores da Assembléia Legislativa; a ausência de 
observância de procedimentos legais na contratação e as ilegalidade cometidas 
no fornecimento de passagens aéreas (cancelamento de passagens pagas e 
reembolso ao titular do bilhete; venda de bilhetes em duplicidade; divergência de 
valores na emissão do bilhetes e das faturas; cobrança de passagens sem emissão 
de bilhetes são atos suficientes para configurarem atos de improbidade na forma 
prevista na Lei n. 8.429/92" (fl. 2.714); Nenhum dos recorrentes impugnou o 
fundamento transcrito, apto, por si só, para manter o julgado impugnado nesse 
tópico, atraindo a incidência da Súmula 283/STF.
4.2. Por outro lado, a Corte de origem analisou de maneira individual e detalhada 
a conduta de cada um dos envolvidos no ato de improbidade administrativa, e o 
fato de estarem expressamente fundadas nas provas produzidas nos autos, 
reconhecendo a presença do indispensável elemento subjetivo (culpa ou dolo) 
com a consequente imposição das sanções previstas na Lei 8.429/92. Assim, é 
manifesto que a pretendida reversão dos termos do acórdão recorrido depende de 
prévio exame fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso 
especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 
4.3. A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que, nos atos de 
improbidade administrativa que causem lesão ao erário, a responsabilidade entre 
ímprobos é solidária, o que poderá ser reavaliado por ocasião da instrução final do 
feito ou somente em fase de liquidação, inexistindo violação ao princípio da 
individualização da pena. Nesse sentido: REsp 1.119.458/RO, 1ª Turma, Rel. 
Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 29.4.2010; AgRg na MC 15.207/RJ, 2ª Turma, 
Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 18.9.2009. 
4.4. As sanções de natureza pecuniária prevista na Lei de Improbidade 
Administrativa, especificamente a multa civil e o ressarcimento ao erário, são 
transferidas aos herdeiros nos limites da herança, nos termos do art. 8º da Lei 
8.429/92 (REsp 951.389/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
4.5.2011).
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4.5. A análise da pretensão recursal no sentido de que sanções de perda da função 
pública e suspensão de direitos políticos aplicadas não observaram os princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente reversão do 
entendimento manifestado pela Corte a quo, exige o reexame de matéria 
fático-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos 
termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: REsp 1.203.149/RS, 2ª Turma, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJe de 7.2.2014; EDcl no AREsp 360.707/PR, 2ª Turma, Rel. 
Min. Humberto Martins, DJe de 16.12.2013; AgRg no AREsp 39.018/MG, 1ª 
Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 27.8.2012.
5. DISPOSITIVO: Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, 
não providos.

  
  
  
  
  
  
  
  
      
                     VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

CASO CONCRETO:
 

No caso dos autos, o Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou ação 
civil pública por ato de improbidade administrativa contra Silverani Cesar Santos e Outros, 
em razão da contratação irregular de empresa de turismo (TAMATUR - Viagens e turismo 
Ltda) para prestar serviços de venda de passagens aéreas à Assembléia Legislativa do Estado 
de Rondônia. 

Por ocasião da sentença, os pedidos foram julgados procedentes a fim de 
condenar os réus nos termos dos arts. 3º, 4º, 5º e 10 c/c 12, II, da Lei 8.429/92, o que foi 
mantido pelo Tribunal de origem.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR DEFICIÊNCIA DE 
DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Preliminarmente, deve ser enfrentada a alegação de cerceamento de defesa em 
razão da ausência de peças indispensáveis ao julgamento do presente recurso especial.  

Conforme já relatado, o recorrente Rubens Moreira Mendes Filho apresentou 
petição indicando a existência genérica de falhas na digitalização dos autos, especialmente em 
relação aos apensos e anexos do processo principal (fls. 3.893/3.901).

Após determinação deste Relator, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de Rondônia encaminhou ofício no qual informa a remessa por mídia de 52 anexos e 28 
apensos vinculados aos autos principais (fl. 3.925), com conclusão dos autos ao Relator em 
26.5.2014.
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Em nova petição, esse mesmo recorrente afirma que "o TJRO se nega a 
apresentar a exceção de suspeição, além de outros elementos que podem permitir verificar a 
culpabilidade do Recorrente"  (fls. 3.935/3.938). Especificamente, alega que não foi 
encaminhada cópia da íntegra dos autos da exceção de suspeição do perito e do contrato 
social da empresa TAMATUR.   

O recorrido Ministério Público do Estado de Rondônia impugnou com precisão 
tais alegações (fls.  3.945/3.947):

"Da análise dos apensos constata-se que se tratam de cópia do inquérito civil 
realizado pelo Ministério Público de Rondônia, contendo todos os atos de instrução 
(Termos  de Declarações, Ofícios Expedidos, Ofícios Recebidos etc), bem como 
documentos que foram apreendidos em medida cautelar de busca e apreensão referentes 
à compra de passagens aéreas pela Assembléia Legislativa de Rondônia junto à 
empresa TAMATUR.

Após a juntada desses apensos é possível constatar o que já havia sido certificado 
nos autos (e-STJ fl. 3900), ou seja, o extenso volume de documentos em sua maioria são 
cópias de requisições de passagens aéras, de bilhetes de passagens e recibos de 
cancelamento apreendidos em ação cautelar. Sendo certa também a existência de 
documentos referentes à contratatação, sem a devida celebração de contrato, da 
empresa TAMATUR para fornecer passagens aéreas à Casa de Leis Rondoniense, 
mormente pela presença de cópia do procedimento licitatório realizado (Apenso 3/e-STJ 
fl. 6 e ss.).

No mais, também constam cópias de processo administrativo do Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia e de processo da Comissão Parlamentar de Inquérito da 
ALE/RO, ambos referentes ao caso da compra de passagens aéreas pelo Poder 
Legislativo Rondoniense.

Como se vê, tais documentos são de fato dispensáveis para a análise do recurso 
especial, haja vista que, reiterando o que foi dito na manifestação ministerial anterior, 
os apensos são referentes à matéria probatória, enquanto que o recurso envolve 
questões apenas de matéria de direito. Sem dúvida a discussão recursal situa-se no 
campo normativo, interpretativo do direito e não no campo fático. Logo, a juntada de 
cópias de processos administrativos relativos a (sic) compra, emissão e cancelamento 
de bilhetes aéreos em nada altera o campo de análise das razões recursais.

Dentro desse contexto, é oportuno observar que a manifestação do Recorrente 
Rubens Moreira Mendes Filho (e-STJ fls. 3935-3938) sobre os apensos juntados mais 
uma vez tem a nítida intenção de tumultuar o regular andamento do processo, tendo em 
vista que ele insiste em argumentar sobre a falta de documentos indispensáveis para o 
julgamento do recurso: contrato social da empresa TAMATUR e íntegra da exceção de 
suspeição do perito.

Diante dessa postura do Recorrente, o Ministério Público reforça que o incidente 
de suspeição do perito não é ato discutido no recurso especial, não havendo 
razoabilidade de sua juntada se não se solicitou a análise de qualquer fato a ele 
relacionado no momento da interposição do recurso. E inaceitável que o Recorrente 
queira, após a interposição do recurso, rediscutir o valor da prova pericial realizada 
utilizando como argumento a "falta de documentos" que se quer foram mencionados ou 
relacionados aos fundamentos do recurso.

Quanto à ausência do contrato social da empresa TAMATUR é de se esclarecer 
que, apesar do o Recorrente não ter indicado em nenhum momento a relevância desse 
documento para o julgamento do seu recurso, consta no Apenso 1/e-STJ fl. 17 a 
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Rondônia da empresa 
TAMATUR - Viagens e Turismo Ltda., onde é possível verificar as principais 
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informações da empresa, constando como um dos sócios gerente o Senhor Moreira 
Mendes Filho, ora Recorrente.

Ainda para confirmar que o Recorrente tenta a todo momento retardar o 
julgamento do presente recurso, vale ressaltar que ele propôs uma medida cautelar 
(MC 2283l/RO) nesta Corte Superior, com pedido liminar, objetivando a atribuição de 
efeito suspensivo a este recurso especial que foi julgada improcedente, uma vez que os 
Excelentíssimos Ministros constataram a clara intenção do Recorrente em provocar 
tumulto processual.

Sendo assim, considerando que o conteúdo dos documentos juntados comprova 
que é dispensável sua análise para apreciação do presente recurso, entende-se que não 
houve qualquer falha ou "má-fé" do Tribunal de Justiça de Rondônia ao deixar de 
efetuar a remessa dos 52 anexos e 28 apensos, o que inclusive foi feito de forma 
certificada nos autos.

Diante do exposto, considerando que o Recorrente apenas busca retardar o 
julgamento do processo, procurando desconstituir prova documental robusta por meio 
de frágeis argumentos, o Ministério Público manifesta-se pelo regular andamento do 
feito, bem assim, o improvimento do Recurso Especial."

 Efetivamente, é manifesta a intenção do recorrente em provocar tumulto 
processual sob alegação de cerceamento de defesa decorrente de falhas na digitalização do 
processo, pois os principais argumentos do requerente relacionados ao "cerceamento de 
defesa" - contrato social da empresa TAMATUR e a íntegra dos autos da exceção de 
suspeição do perito - não são significativos ou indispensáveis ao julgamento do mérito do 
presente recurso especial,  pois o acórdão recorrido e o acórdão dos embargos declaratórios 
permitem o julgamento integral de todos as teses e violações de normas infraconstitucionais 
indicadas nos recursos especiais.    

Por outro lado, é evidente o equívoco desse recorrente ao atribuir ao Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia condutas de "desobediência" e "descumprimento a 
determinações judiciais" desta Corte Superior, aptas a justificar a "eventual demora" no 
julgamento do recurso especial, principalmente porque a Corte de origem cumpriu todas as 
determinações deste Tribunal Superior, inclusive a remessa da digitalização dos 52 anexos e 
28 apensos ao processo principal (fl. 3.925). Aliás, é no mínimo inusitado admitir que o 
Tribunal de origem tenha interesse em "prejudicar" os interesses do requerente "através do 
subterfúgio de não encaminhar a esta C. Corte os elementos necessários ao conhecimento e 
compreensão do caso em sua inteireza" .         

Por fim, não há de se falar em nulidade por ausência de manifestação explícita do 
Ministério Público Federal sobre as apontadas irregularidades da digitalização, pois aberta 
regular vista ao Parquet  Federal (fl. 3.943).

Assim, o presente processo reúne as condições necessárias ao seu regular 
julgamento, inexistindo a hipótese de cerceamento de defesa. 

PRELIMINARES DE MÉRITO E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS 
RECURSOS ESPECIAIS  

 As pretensões recursais não merecem acolhimento.
Em razão da especificidade da hipótese examinada, os recursos especiais dos  

recorrentes serão examinados concomitantemente. 
Inicialmente, não há falar em violação do art. 535, II, do Código de Processo 
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Civil quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, 
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos 
litigantes. Além disso, todas as supostas omissões suscitadas pelos recorrentes foram 
enfrentas pela Corte a quo nos julgamentos do acórdão recorrido e dos embargos 
declaratórios. 

 Sobre o tema, os seguintes precedentes: 

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO 
AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. IPTU, TIP E 
TCLLP. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
PRESCRIÇÃO. 
1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com 
fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes, 
decide de modo integral a controvérsia posta.
 (...) 
6. Recurso especial a que se dá parcial provimento." 
(REsp 767.250/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 10.6.2009)

"PROCESSUAL CIVIL - VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA - 
RECURSO ESPECIAL – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 
COMPROVADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13 STJ - 
INADMISSIBILIDADE. 
1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando os fundamentos da decisão a quo que 
são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O 
não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, 
pois ao magistrado cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente 
à lide. 
(...) 
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido."
 (REsp 977.216/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 24.11.2008) 

Por outro lado, não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre os 
dispositivos legais supostamente violados (arts. 267, IX, 301, § 4º, 924 do Código de 
Processo Civil, 406 e 2044 do Código Civil) o que impossibilita o julgamento do recurso 
neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282/STF e 
211/STJ, respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na 
decisão recorrida, a questão federal suscitada"; "Inadmissível recurso especial quanto à 
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo 
tribunal a quo". 

Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio não é necessário 
que o Tribunal de origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido 
como violado. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido 
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do 
prequestionamento, indispensável  para o conhecimento do recurso especial.

Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal Superior:
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"PROCESSO CIVIL –  PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOVAÇÃO 
INDESEJÁVEL – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO – INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 211 DA 
SÚMULA DO STJ E 282 E 356, AMBOS DO STF.
1. Em razão da preclusão consumativa, não pode a parte inovar sua tese recursal 
em agravo regimental, quando a matéria não foi impugnada oportunamente.
2. Com olhos voltados ao Princípio tempus regit actum, o  STJ considera 
inaplicável, nas relações jurídicas derivadas do instituto da compensação de 
tributos declarados inconstitucionais, a incidência de legislação superveniente.
3. A ausência de debate, na origem, acerca da matéria vertida na insurgência 
recursal, implica, in casu, a incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 
282 e 356, ambos do STF.
4. A agravante não cotejou argumentos capazes de infirmar os fundamentos do 
decisum agravado, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo 
regimental.
Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp 1.101.616/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 
27.5.2009) 

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 282 
DO STF. SÚMULA Nº 211 DO STJ. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 07 DO STJ. CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que veda-se a 
apreciação, em sede de Recurso Especial, de matéria sobre a qual não se 
pronunciou o tribunal de origem. 
2. Ademais, como de sabença, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando 
não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF), 
e "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de 
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". (Súmula 211 do 
STJ) 
(...) 
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no Ag 918.758/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17.12.2008) 

Outrossim, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a 
simples alegação de violação genérica de preceitos infraconstitucionais, desprovida de 
fundamentação que demonstre de que maneira houve a negativa de vigência dos dispositivos 
legais pelo Tribunal de origem, não é suficiente para fundar recurso especial, atraindo a 
incidência da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a 
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 

Sobre o tema, os seguintes precedentes: 

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO 
RECURSAL DEFICIENTE.
1. A falta de demonstração da negativa de vigência dos dispositivos legais 
invocados atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua 
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia' (Súmula 
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284-STF).
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp 576.294/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 7.3.2005)  

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 
ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284 STF. SÚMULA 13/STJ.
1. Deficiente a fundamentação do recurso, em cujas razões não logra o recorrente 
demonstrar qual o dispositivo legal violado, não há ensejo à abertura da instância 
especial pela alínea 'a'. 
2. A ausência da devida fundamentação revela a deficiência das razões do Recurso 
Especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF: 'É inadmissível o recurso 
extraordinário, quando a deficiência na sua  fundamentação não permitir a exata 
compreensão da controvérsia.' Da mesma forma, não há dissídio jurisprudencial de 
julgados do mesmo tribunal (Súmula n.º 13/STJ)
3. A admissão do Recurso Especial pela alínea 'c' reclama a demonstração do 
dissídio na forma prevista pelo RISTJ, com a demonstração das circunstâncias que 
assemelham os casos confrontados, bem como pela juntada de certidão ou de cópia 
integral do acórdão paradigma, ou, ainda, a citação do repositório oficial de 
jurisprudência que o publicou, não bastando, para tanto, a simples transcrição das 
ementas dos paradigmas.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp 638.725/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.2.2005) 

Por sua vez, é necessário consignar que a interposição do recurso especial 
fundado na  alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente cumpra as 
disposições previstas nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 1º, 
a, e § 2º, do RISTJ. Com efeito, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em 
divergência jurisprudencial quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano 
por meio: a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua 
falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; b) da citação de repositório 
oficial, autorizado ou credenciado em que o acórdão divergente foi publicado; c) do cotejo 
analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da 
demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. 

Além disso, o conhecimento do recurso especial fundado em divergência 
jurisprudencial também pressupõe a indicação dos dispositivos de lei federal com 
interpretação divergente entre os Tribunais. Deixando o recorrente de assim proceder, fica 
deficiente a fundamentação recursal, incidindo o princípio contido na Súmula 284/STF: "É 
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não 
permitir a exata compreensão da controvérsia".

Na hipótese examinada, verifica-se que os recorrentes limitaram a transcrever as 
ementas e os trechos dos julgados paradigma, não atendendo aos requisitos estabelecidos 
pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a 
comprovar o dissídio pretoriano, bem como a indicação dos dispositivos legais supostamente 
analisados de maneira divergente. Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea c do 
inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 

Sobre o tema, o entendimento desta Corte Superior:
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"PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC – 
NÃO-INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – SÚMULA 284/STF – 
TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – REPETIÇÃO 
DE INDÉBITO – APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – PREVIDÊNCIA 
PRIVADA – LEI N. 7.713/88 – ISENÇÃO DO BENEFICIÁRIO – ART. 543-C 
DO CPC.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a ausência de indicação 
dos dispositivos em torno dos quais teria havido interpretação divergente por 
outros Tribunais não autoriza o conhecimento do recurso especial quando 
interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional.
(...)
Agravo regimental improvido."
(AgRg nos EDcl no REsp 1.082.801/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, 
DJe de 11.5.2009)

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PESSOA CAUSADA POR POLICIAIS 
EM SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE 
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DO VALOR DA 
INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STF. DECISÃO ULTRA PETITA. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. 
SÚMULA 325 DO STJ.
(...)
2. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada mediante identificação 
clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os 
assemelhem, visto que a simples transcrição de ementas não é suficiente para a 
comprovação do dissídio. No caso, não houve o cotejo analítico entre o acórdão 
recorrido e os paradigmas, com a indicação das circunstâncias que os identificam 
ou assemelham. Ademais, a ausência de indicação dos dispositivos tidos por 
violados não autoriza o conhecimento do recurso especial, mesmo quando 
interposto com base na alínea c do permissivo constitucional (Súmula 284/STF).
(...)
9. Recurso especial dos autores parcialmente conhecido e, nessa parte, 
desprovido."
(REsp 956.037/RN, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 26.3.2009)

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA E APLICAÇÃO DA LIA AOS AGENTES POLÍTICOS

O tema relacionado à existência ou não de foro por prerrogativa de função em 
ação de improbidade administrativa já foi objeto de inúmeros debates no âmbito dos 
Tribunais Superiores.  

A prerrogativa de foro em processo de improbidade administrativa foi objeto de 
discussão por parte do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.797/DF, Relator. 
Min. Sepúlveda Pertence. Naquela ocasião, a Suprema Corte, por maioria, julgou procedente 
a ação para declarar inconstitucional a Lei 10.628/02, que inseriu novos parágrafos ao art. 84 
do Código de Processo Penal, decidindo não haver foro privilegiado para os agentes públicos 
processados por improbidade administrativa. Eis a ementa do citado julgado, no que importa:
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[...]
III. Foro especial por prerrogativa de função: extensão, no tempo, ao momento 
posterior à cessação da investidura na função dele determinante. Súmula 394/STF 
(cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal). Lei 10.628/2002, que acrescentou 
os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do C. Processo Penal: pretensão inadmissível de 
interpretação autêntica da Constituição por lei ordinária e usurpação da 
competência do Supremo Tribunal para interpretar a Constituição: 
inconstitucionalidade declarada. 
1. O novo § 1º do art. 84 CPrPen constitui evidente reação legislativa ao 
cancelamento da Súmula 394 por decisão tomada pelo Supremo Tribunal no Inq 
687-QO, 25.8.97, rel. o em. Ministro Sydney Sanches (RTJ 179/912), cujos 
fundamentos a lei nova contraria inequivocamente. 
2. Tanto a Súmula 394, como a decisão do Supremo Tribunal, que a cancelou, 
derivaram de interpretação direta e exclusiva da Constituição Federal. 
3. Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto imediato, uma 
interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade formal, ínsita a 
toda norma de gradação inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de 
hierarquia superior. 
4. Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da 
Constituição acresça o de opor-se ao entendimento da jurisprudência 
constitucional do Supremo Tribunal - guarda da Constituição -, às razões 
dogmáticas acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política institucional 
para repelir a usurpação pelo legislador de sua missão de intérprete final da Lei 
Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária inverter a leitura pelo Supremo 
Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional da Corte 
estaria sujeita ao referendo do legislador, ou seja, que a Constituição - como 
entendida pelo órgão que ela própria erigiu em guarda da sua supremacia -, só 
constituiria o correto entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que 
lhe desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido 
aos seus ditames. 
5. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 84 C.Pr.Penal, acrescido pela lei 
questionada e, por arrastamento, da regra final do § 2º do mesmo artigo, que 
manda estender a regra à ação de improbidade administrativa. 
IV. Ação de improbidade administrativa: extensão da competência especial por 
prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório contra o 
mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do C Pr Penal introduzido pela L. 10.628/2002): 
declaração, por lei, de competência originária não prevista na Constituição: 
inconstitucionalidade. 
1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da 
União são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente 
decorrentes, salvo quando esta mesma remeta à lei a sua fixação. 
2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos tribunais 
federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em relação às dos 
Estados, detentores de toda a jurisdição residual. 
3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por definição, derrogação 
da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre que, 
demarcada a última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar. 
4. Como mera explicitação de competências originárias implícitas na Lei 
Fundamental, à disposição legal em causa seriam oponíveis as razões já aventadas 
contra a pretensão de imposição por lei ordinária de uma dada interpretação 
constitucional. 
5. De outro lado, pretende a lei questionada equiparar a ação de improbidade 
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administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais 
altos dignitários da República, para o fim de estabelecer competência originária do 
Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre 
estabeleceu nítida distinção entre as duas espécies. 
6. Quanto aos Tribunais locais, a Constituição Federal -  salvo as hipóteses dos 
seus arts. 29, X e 96, III -, reservou explicitamente às Constituições dos 
Estados-membros a definição da competência dos seus tribunais, o que afasta a 
possibilidade de ser ela alterada por lei federal ordinária. 
V. Ação de improbidade administrativa e competência constitucional para o 
julgamento dos crimes de responsabilidade. 
1. O eventual acolhimento da tese de que a competência constitucional para julgar 
os crimes de responsabilidade haveria de estender-se ao processo e julgamento da 
ação de improbidade, agitada na Rcl 2138, ora pendente de julgamento no 
Supremo Tribunal, não prejudica nem é prejudicada pela inconstitucionalidade do 
novo § 2º do art. 84 do C.Pr.Penal. 
2. A competência originária dos tribunais para julgar crimes de responsabilidade é 
bem mais restrita que a de julgar autoridades por crimes comuns: afora o caso dos 
chefes do Poder Executivo - cujo impeachment é da competência dos órgãos 
políticos - a cogitada competência dos tribunais não alcançaria, sequer por 
integração analógica, os membros do Congresso Nacional e das outras casas 
legislativas, aos quais, segundo a Constituição, não se pode atribuir a prática de 
crimes de responsabilidade. 
3. Por outro lado, ao contrário do que sucede com os crimes comuns, a regra é que 
cessa a imputabilidade por crimes de responsabilidade com o termo da investidura 
do dignitário acusado. 
(ADI 2.797/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence DJ de 19.12.2006, 
p. 37) 

Assim, houve manifesta declaração de inconstitucionalidade da prerrogativa de 
função nos caso de atos administrativos passíveis de sofrerem ação civil pública por atos de 
improbidade administrativa. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Pet 3.211 QO/DF 
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Menezes Direito, DJe de 
27.6.2008) afirmou que "Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade 
administrativa contra seus membros" (excerto da ementa).

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Rcl 
2.790/SC (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Dje de 4.3.2010), com base no precedente da 
Corte Constitucional, reformulou seu entendimento sobre o tema para reconhecer a existência 
de foro por prerrogativa de  função nas ações de improbidade administrativa. No mesmo 
sentido: Rcl 8.473/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.12.2012; Rcl 
4.927/DF, Corte Especial, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29.6.2011; AgRg na Sd 208/AM, 
Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 12.5.2010; AgRg na Rcl 
2.115/AM, Corte Especial, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 16.12.2009.

Efetivamente, com o máximo respeito ao entendimento exposto, entendo que o 
precedente da Corte Constitucional (Pet 3.211 QO/DF) permite ponderações. O julgado é 
expresso ao reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações de 
improbidade contra seus próprios membros, entretanto, não houve o reconhecimento da 
existência de foro por prerrogativa de função aos demais agentes políticos processados em 
ações civis por ato de improbidade administrativa. 
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Por outro lado, o entendimento foi proclamado em questão de ordem na Petição, 
especificamente em face do caso concreto examinado, cujos efeitos não possuem eficácia 
vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, ao contrário dos efeitos decorrentes do 
julgamento da ADI 2.797/DF. 

 O Tribunal Pleno da Corte Constitucional afirmou, em recente precedente, a 
"jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de 
reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação 
processual o reclamante não fez parte" (excerto da ementa da Rcl 6.383 AgR/SP, Rel. Min. 
Dias Toffoli, DJe de 6.2.2013).

Nesse contexto, é possível afirmar que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado 
reiteradamente, por seus órgãos julgadores e por decisões monocráticas de seus membros, a 
inexistência de foro por prerrogativa de função em ação civil de improbidade administrativa.   
 

Nesse sentido, os precedentes da Excelsa Corte (apreciados após o julgamento da 
Pet 3.211 QO/DF):

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 
IMPROBIDADE. 1. A Lei n. 8.429/1992 não contraria o art. 65, parágrafo único, 
da Constituição da República. Precedente do Plenário. 2. Ausência de 
prequestionamento do art. 129, inc. IX, da Constituição. Súmulas n. 282 e 356 do 
Supremo Tribunal Federal. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise 
de dispositivos infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Inexistência 
de prerrogativa de foro em ação de improbidade. 4. Agravo regimental ao qual se 
nega provimento."
(RE 540.712AgR-AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.12.2012) 

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA 
DE FORO. APLICAÇÃO A AGENTES POLÍTICOS. 
INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A prerrogativa de 
função para prefeitos em processo de improbidade administrativa foi declarada 
inconstitucional pela ADI 2.797/DF. II – Agravo regimental improvido."
(AI 556.727 AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.4.2012) 

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA 
DE FORO. APLICAÇÃO A AGENTES POLÍTICOS. 
INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A prerrogativa de 
função para prefeitos em processo de improbidade administrativa foi declarada 
inconstitucional pela ADI 2.797/DF. II – Agravo regimental improvido."
(AI 678.927 AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
1º.2.2011) 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA, A AGENTES POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA 
DE FORO EM MATÉRIA PENAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 
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EXPLÍCITO - CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
DE OFÍCIO, DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL - MATÉRIA QUE, POR SER 
ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO 
OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO 
"JURA NOVIT CURIA" EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - 
DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 
COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE 
DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE 
MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS 
FUNÇÕES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela aplicável o 
princípio "jura novit curia" ao julgamento do recurso extraordinário, sendo 
vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo, 
apreciar questões que não tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão 
recorrida. Precedentes. - Esta Suprema Corte tem advertido que, tratando-se de 
ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, 
para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de 
ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das 
respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante 
magistrado de primeiro grau. Precedentes."
(AI 506.323 AgR/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º.7.2009) 

Em decisões monocráticas: Rcl 15.831/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 
20.6.2013; Rcl 2.509/BA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6.3.2013; Pet 4.948/RO, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJe de 22.2.2013; Pet 4.932/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 
17.2.2012.    

No mesmo sentido, os recentes precedentes deste Tribunal Superior:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 
NÃO CARACTERIZADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 
PROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FORO POR PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES 
POLÍTICOS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. EXTINTA 
EMPRESA ESTADUAL. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. CONFIGURAÇÃO DO 
DOLO GENÉRICO. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. 
COMINAÇÃO DAS SANÇÕES. ART. 12 DA LIA.  REDUÇÃO DA MULTA 
CIVIL.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública  
objetivando a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa,
3. Descabe falar em foro por prerrogativa de função, em ação de improbidade 
administrativa, ante o julgamento da ADIn 2797 pelo STF, que declarou a 
inconstitucionalidade da Lei 10.628/2002, que alterou a redação do art. 84, §§ 
1º e 2º, do CPP.
4. Os sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa não são apenas os 
servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abarcados no conceito de 
agente público, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei 8.429/1992. Precedentes.
5. Aplica-se a Lei 8.429/1992 aos agentes políticos. Precedente.
6. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da 
administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico. 
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Precedentes.
7. O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/1992 dispensa a prova de dano, 
segundo a jurisprudência desta Corte.
8. Multa civil reduzida para 25 (vinte e cinco) vezes o valor percebido pelo agente 
no cargo de governador de Estado à época dos fatos.
9. Recurso especial parcialmente provido."
(REsp 1.135.158/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 1º.7.2013 - sem 
destaque no original)

"ADMINISTRATIVO  E PROCESSUAL CIVIL.  INQUÉRITO CIVIL. 
VIOLAÇÃO DO ART. 332 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS. 
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR 
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o 
sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam no Superior 
Tribunal de Justiça.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.797/DF, declarou 
a inconstitucionalidade das normas vertidas pelos §§ 1º e 2º do art. 84 do 
Código de Processo Penal, que garantiam a prerrogativa de foro em ações 
civis de improbidade administrativa. Precedentes.
3. Esta Corte segue a jurisprudência do STF na mesma questão, qual seja, 
prefeito não tem foro privilegiado nas ações de improbidade administrativa, 
devendo ser julgado pelo juiz de primeiro grau. Precedentes.
4. Quanto à violação do art. 332 do Código de Processo Civil, a jurisprudência 
desta Corte firmou entendimento no sentido de que "o inquérito civil, como peça 
informativa, tem por fim embasar a propositura da ação, que independe da prévia 
instauração do procedimento administrativo. Eventual irregularidade praticada na 
fase pré processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim 
como ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo legal, 
da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1.119.568/PR, Rel. Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/9/2010). Precedentes.
5. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Rcl 2.790/SC, Rel. Min. 
Teori Albino Zavascki, pacificou o entendimento no sentido de que cabe a 
submissão dos Agentes Políticos à Lei de Improbidade Administrativa. 
Precedentes.
Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 322.262/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 
18.6.2013 -  sem destaque no original )

A Corte Especial, no julgamento do AgRg na Rcl 12.514/MT (Rel. Min. Ari 
Pargendler, DJe de 26.9.2013), reformulou seu entendimento a fim de reconhecer que a "ação 
de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, 
ainda que proposta contra agente político que tenha  foro privilegiado no âmbito penal e nos 
crimes de responsabilidade." 

Portanto, é possível afirmar que o atual entendimento das Cortes Superiores é no 
sentido de que nas ações civis de improbidade administrativa não há de se falar em foro por 
prerrogativa de função ajuizadas em face de agentes políticos.

Por outro lado, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de 
que a Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes políticos:
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. 
INAPLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 A AGENTES POLÍTICOS. 
REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO 
DE RECURSOS FEDERAIS. APLICAÇÃO DAS PENAS DO ART. 12, II, DA 
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE. 
RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Lei n. 
8.429/1992 se aplica aos agentes políticos. Nesse sentido, vide: Rcl 2790/SC, Rel. 
Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 4/3/2010.
2. A Corte de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, assentou 
que ficou configurada improbidade administrativa na conduta do agente público. 
Desse modo, inviável a revisão do referido entendimento, nesta via recursal, por 
demandar reexame de matéria fática, defeso em recurso especial, nos termos da 
Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 532.658/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 
9.9.2014)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OS AGENTES 
POLÍTICOS SUBMETEM-SE À LEI 8.429/92. ENTENDIMENTO FIRMADO 
PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (RCL 2.790/SC, REL. MIN. TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, DJE 4.3.2010). ENQUADRAMENTO DO ACUSADO EM 
DISPOSITIVO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 
460 DO CPC CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO 
EXTRA PETITA.
1.   A Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl 2.790/SC, pacificou o 
entendimento de que os agentes políticos se submetem à Lei de Improbidade 
Administrativa (8.429/92).
(...)
(REsp 1.147.564/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 
2.9.2013)

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil, é 
caracterizado pela indispensável presença de co-legitimados na formação da relação 
processual, a qual pode ocorrer por disposição legal ou pela natureza da relação.

Assim, nas ações civis de improbidade administrativa não há de se falar em 
formação de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais terceiros 
beneficiados com o ato de improbidade administrativa, pois não está justificada em nenhuma 
das hipóteses previstas na lei.

Nesse sentido, a orientação pacífica deste Tribunal Superior:

"ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. DANO AO ERÁRIO. TERCEIRO. 
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
1. A questão jurídica nos autos refere-se à necessidade de o agente público figurar 
como litisconsorte na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
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2. A posição sedimentada desta Corte apresenta-se no sentido de que, "nas 
Ações de Improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre o agente 
público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não estarem 
presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC (disposição legal 
ou relação jurídica unitária)." (Precedente: REsp 896.044/PA, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 19/04/2011)
Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp 1.280.560/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 
9.2.2012 -  sem destaque no original )

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA 
INDEVIDA, FRAUDE E FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DE 
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DIVERSOS. MOVIMENTAÇÃO DE 
DINHEIRO PÚBLICO EM CONTA-CORRENTE PARTICULAR. 
CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. 
UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PARA FINS PARTICULARES. 
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SP. VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO CPC E DO 
ART. 19 DA LEI N. 7.347/1985 NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE 
HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRETENSÃO 
RECURSAL RELACIONADA AOS ARTIGOS 330 DO CPC E 10, 11 E 12 DA 
LEI N. 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Recurso especial no qual se discute a existência de nulidade no processo, por 
ausência de citação de litisconsortes passivos necessários e por não realização 
prova pericial, bem como a inexistência de prática de atos ímprobos e a 
desproporcionalidade da pena imposta ao agente político.
2. Não procede a alegação de violação do artigo 47 do Código de Processo Civil e 
do art. 19 da Lei n. 7.347/1985, pois, à luz do entendimento firmado no STJ, 
não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre eventuais 
réus e as pessoas participantes ou beneficiárias das supostas fraudes e 
irregularidades nas ações civis públicas movidas para o fim de apurar e punir 
atos de improbidade administrativa, pois "não há, na Lei de Improbidade, 
previsão legal de formação de litisconsórcio entre o suposto autor do ato de 
improbidade e eventuais beneficiários, tampouco havendo relação jurídica 
entre as partes a obrigar o magistrado a decidir de modo uniforme a 
demanda, o que afasta a incidência do art. 47 do CPC" (AgRg no REsp 
759.646/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, Dje 
30/03/2010). Precedentes: AgRg no Ag 1.322.943/SP, Rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe 04/03/2011; AgRg no REsp 759.646/SP, Rel. 
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2010; REsp 
809.088/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 27/03/2006.
3. Não se verifica nenhuma relação jurídica que implique na formação de 
litisconsórcio necessário entre os réus e as diversas sociedades empresárias que se 
beneficiaram ou participaram dos procedimentos licitatórios suspeitos.
4. O recurso especial não merece ser conhecido, quanto à alegação de violação do 
art. 330 do Código de Processo Civil, conforme preceitua a Súmula n. 7 do STJ, 
pois a aferição da necessidade de produção de prova pericial demanda reexame do 
conjunto fático-probatório dos autos. Da mesma forma, não merece conhecimento 
a pretensão recursal, no que se relaciona com a alegação de violação dos artigos 10 
e 11 da Lei n. 8.429/1992, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem, 
naquilo que diz respeito à presença do elemento volitivo e à constatação de 
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prejuízo ao erário, depende de incursão no campo fático-probatório, o que não é 
adequado em sede de recurso especial. Precedentes: AgRg no Ag 1.331.116/PR, 
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/03/2011; AgRg no REsp 
1.125.634/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 
02/02/2011.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, 
para o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, é despicienda a 
caracterização do dano ao erário ou do enriquecimento ilícito. Precedente: EREsp 
654.721/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 01/09/2010.
6. Também não se conhece do recurso especial, na parte em que se alega violação 
do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, pois a aferição a respeito da observância do 
princípio da proporcionalidade, na quantidade de pena que foi imposta ao 
recorrente, demanda o reexame de fatos e provas. Súmula n. 7 do STJ. 
Precedentes: Resp 1.134.461/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
Dje 12/08/2010; REsp 924.439/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
DJe 19/08/2009; EDcl no REsp 895.530/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, DJe 06/05/2009; REsp 785.232/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Turma, DJe 02/02/2010. 
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."
(REsp 1.243.334/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.5.2011 -  
sem destaque no original )

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. DANO AO 
ERÁRIO. EMPRESA BENEFICIADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO NECESSÁRIO.
1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública fundada em improbidade administrativa 
decorrente de pagamentos indevidos, supostamente respaldados em contratos 
fraudulentos e sem ter havido efetiva contraprestação, feitos com verba da 
Fundação Nacional de Saúde no Pará às empresas Timbira Serviços Gerais Ltda. e 
Timbira Serviços de Vigilância, em 1998.
2. A ação foi proposta contra Roberto Jorge Maia Jacob, então Coordenador-Geral 
da fundação, por autorizar a despesa; Noélia Maria Maues Dias Nascimento, 
servidora que efetivou os pagamentos por meio de ordens bancárias, a despeito da 
ciência da irregularidade; e Carlos Gean Ferreira de Queiroga, gerente responsável 
pelas empresas beneficiadas.
3. O Juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência de improbidade diante da 
comprovação de pagamentos irregulares e posterior celebração de contratos com 
data retroativa, tendo julgado o pedido parcialmente procedente por constatar que 
alguns serviços foram prestados. Os réus foram condenados a ressarcir, 
solidariamente, o montante de R$ 39.658,62 (trinta e nove mil, seiscentos e 
cinqüenta e oito reais e sessenta e dois centavos), além das sanções de suspensão 
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição temporária de contratar com 
o Poder Público.
4. As apelações foram julgadas prejudicadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, que, de ofício, declarou nula a sentença e determinou o retorno dos autos 
para citação das empresas e de seus representantes legais.
5. Nas Ações de Improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre o agente 
público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não estarem 
presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC (disposição 
legal ou relação jurídica unitária). Precedentes do STJ.
6. É certo que os terceiros que participem ou se beneficiem de improbidade 
administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei 8.429/1992, nos termos do seu 
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art. 3º, porém não há imposição legal de formação de litisconsórcio passivo 
necessário.
7. A conduta dos agentes públicos, que constitui o foco da LIA, pauta-se 
especificamente pelos seus deveres funcionais e independe da responsabilização 
da empresa que se beneficiou com a improbidade.
8. Convém registrar que a recíproca não é verdadeira, tendo em vista que os 
particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no 
pólo passivo um agente público responsável pelo ato questionado, o que não 
impede, contudo, o eventual ajuizamento de Ação Civil Pública comum para obter 
o ressarcimento do Erário. Precedente do STJ.
9. Na hipótese, o Juízo de 1º grau condenou os agentes públicos responsáveis pelas 
irregularidades e também o particular que representava as empresas beneficiadas 
com pagamentos indevidos, mostrando-se equivocada a anulação da sentença por 
ausência de inclusão, no pólo passivo, da pessoa jurídica beneficiada.
10. Recurso Especial provido.
(REsp 896.044/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.4.2011 -  sem 
destaque no original )

ERROR IN PROCEDENDO  DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO POR FALTA DE 
EXAME ADEQUADO DO LAUDO CRITICO ANEXADO À APELAÇÃO DE UM 
DOS RECORRENTES. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 517 E 515, § 4º, DO CPC.

Os recorrentes defendem a configuração de error in procedendo  em razão da 
ausência de exame adequado de laudo pericial juntado por ocasião da interposição de recurso 
de apelação por um dos apelantes. 

O Tribunal de origem, ao analisar essa tese, consignou (fls. 2.762/2.763):

"O apelante Rubens Moreira Mendes, em sede de apelação, 
colacionou aos autos o que nominou de "Laudo Pericial de Verificação", 
realizado por economista, perita judicial que atua perante o Poder 
Judiciário da Comarca de São Paulo.

Da análise da referida manifestação, o que se verifica é que a 
profissional que assina o laudo tão somente buscou encontrar erros nas 
perícias realizadas nos autos. Apontou, em síntese: a) ausência de análise 
dos livros e documentos contábeis da ALE e da TAMATUR; b) ausência 
de "testemunhos de conhecedores do objeto da perícia"; c) ausência de 
análise de 12 volumes de documentos.

Primeiro, com relação à alegação de ausência de oitiva de pessoas 
com conhecimento sobre o objeto da perícia judicial, houve requerimento 
do apelante e indeferimento expresso nos autos. Dessa decisão houve 
interposição de agravo na forma retida que, nesta sede, não foi conhecido 
por ausência de dialeticidade.

Cumpre ressaltar que a presente manifestação técnica deveria ter sido 
apresentada na fase instrutória, ou seja, após a intimação para 
manifestação sobre os laudos periciais. Assim, as alegações restam 
atingidas pela preclusão consumativa, já que o apelante se manifestou 
sobre os laudos períciais no tempo e forma previstos em lei.

Apenas para que não se alegue cerceamento de defesa, no que diz 
respeito a ausência da análise de livros e documentos contábeis, 
conforme já mencionado, a regularidade financeira da ALE e da 
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TAMATUR não são questões que deveriam ser objeto de prova, pois 
não são fatos controvertidos, relevantes e pertinentes ao deslinde da 
causa. O objeto da produção de prova estava relacionado diretamente 
com a emissão de bilhetes de passagens aéreas, seu cancelamento, sua 
emissão em duplicidade, a divergência de valores e pagamentos de 
bilhetes não emitidos.

Nesse sentido, a prova pericial analisou os documentos 
pertinentes ao deslinde da causa, quais sejam, os bilhetes emitidos, as 
notas fiscais emitidas pela empresa, as notas de empenho e cheques 
emitidos pela ALE para pagamento e, conforme acima demonstrado, 
após o confronto dos documentos constatou todas as irregularidades 
apontadas na peça inicial e outras ilegalidades, assim, delineou de 
forma satisfatória os atos ilícitos objeto da demanda."

No que diz respeito à afirmação de ausência de análise de 12 volumes 
na perícia confirmatória, esta questão já restou fundamentada no sentido 
de que a documentação constante dos autos e dos anexos, objeto de 
análise pelo próprio juiz de primeiro grau, evidenciou que foram 
efetivados pagamentos pela ALE sem que houvesse emissão de passagens.

Conforme bem ressaltou a motivação da sentença, se há prova nos 
autos que concluiu pela ilegalidade apontada na inicial e pelo pagamento 
sem emissão de passagem aérea, aos apelantes competia o ônus de 
demonstrar a insubsistência dessas provas, do que não se desincumbiram. 
Limitaram-se a impugnar a prova sem demonstrar de forma especifica a 
qual está o seu desacerto, e, ainda, não produziram prova que pudesse 
servir para demonstrar a veracidade de suas alegações.

A prova documental, pericial e testemunhal, produzida nos autos em 
contraditório, teve por objetivo a reconstrução dos fatos ocorridos no 
passado para a busca da verdade substancial, sua valoração e, por 
consequência, a subsunção da norma abstrata ao caso concreto. Nesse 
contexto, o resultado da atividade lógica do conhecimento concluiu pera 
prática de atos de improbidade administrativa e, as alegações dos 
apelantes são desacompanhadas de contraprova apta a respaldar a tese da 
defesa.  (sem destaque no original)

Entretanto, nas razões dos recursos especiais (fls. 3.354/3.361 e 3.397/3.399), 
não houve impugnação aos fundamentos destacados, os quais devem ser considerado aptos, 
por si só, para manter o julgado impugnado nesse tópico, atraindo a incidência da Súmula 
283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em 
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS 
ARTS. 458 E 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 
SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA 
PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. MANUTENÇÃO 
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO PASSIVO DA 
DEMANDA, POR ORA. REEXAME. SÚMULAS 7 DO STJ. FUNDAMENTO 
NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.
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1.   A alegada violação aos arts. 458 e 535 do CPC não ocorreu, uma vez que a lide 
foi fundamentadamente resolvida nos limites propostos. As questões postas a 
debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo 
dos Embargos de Declaração.
2.  (...)
3. A alteração dessas conclusões, na forma pretendida, demandaria 
necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal 
medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples 
reexame de prova não enseja Recurso Especial.
4.   Ademais, o referido fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do 
aresto recorrido, não foi devidamente impugnado nas razões do Recurso Especial, 
permanecendo, portanto, incólume. Aplicável, à espécie, por analogia, a Súmula 
283 do STF, segundo a qual é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a 
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não 
abrange todos eles.
5.   Agravo Regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 221.507/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
DJe de 20.6.2014) 

"PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO 
APREENDIDO PELO IBAMA. PROPRIETÁRIO NOMEADO DEPOSITÁRIO 
FIEL. DECRETO 6514/2008. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A 
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...)
2. Tal fundamentação, contudo, não foi atacada pela parte recorrente, que, como é 
apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por 
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, ante a ausência de impugnação de 
fundamento autônomo.
3. Alterar as conclusões adotadas pela Corte local, analisando as circunstâncias do 
caso concreto, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda reexame 
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso 
Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido."
(REsp 1.438.549/AL, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.6.2014) 

Além disso, é evidente que a modificação de tais fundamentos exigiria o reexame de 
matéria fático probatória, inviável em sede de recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. 

MÉRITO

LICITAÇÃO FRUSTRADA  

O Tribunal a quo, ao julgar a controvérsia, expressamente consignou: "o convite é 
a modalidade de licitação mais simples, destinada ás contratações de pequeno valor, 
consistindo na solicitação escrita a pelo menos três interessados do ramo, registrados ou 
não, para que apresentem suas propostas no prazo mínimo de cinco dias úteis (art. 21, § 2º, 
IV); diante dos critérios previstos na Lei nº, 8.666/1993, não havendo justificativa para a 
modalidade de licitação adotada no caso concreto, configurando a ilegalidade do certame, 
além do que não foi atendido ao comando previsto no art. 195, § 3º, da CF de 1988, e 
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também violado o art 9º, inc. III, da mesma lei, pela presença no quadro societário da 
contratada de dois servidores da Assembléia Legislativa; a ausência de observância de 
procedimentos legais na contratação e as ilegalidade cometidas no fornecimento de 
passagens aéreas (cancelamento de passagens pagas e reembolso ao titular do bilhete; venda 
de bilhetes em duplicidade; divergência de valores na emissão do bilhetes e das faturas; 
cobrança de passagens sem emissão de bilhetes são atos suficientes para configurarem atos 
de improbidade na forma prevista na Lei n. 8.429/92" (fl. 2.714); 

Nenhum dos recorrentes impugnou o fundamento transcrito, que deve ser 
considerado apto, por si só, para manter o julgado impugnado no referido tópico, o que atrai a 
incidência da Súmula 283/STF.

ELEMENTO SUBJETIVO

Por outro lado, no tocante à presença de elemento subjetivo apto à configuração 
do ato de improbidade administrativa, o Tribunal de origem analisou individualmente a 
conduta dos ora recorrentes, nos seguintes termos (fls. 2.765/2.773 - sem destaques no 
original):

"4.2 - Da Conduta dos Apelantes na Prática dos Atos ímprobos 
Comprovados nos Autos.

a) Silvernani César dos Santos .

O apelante Silvernani Santos afirmou que não praticou qualquer ato ilegal, 
pois, quanto à licitação, havia uma Comissão encarregada de selecionar 
corretamente as empresas contratadas. Sobre os cancelamentos de passagens, 
emissões irregulares e divergência de preços, aduziu que esses atos foram 
praticados de forma alheia à sua administração, mesmo porque o favorecido 
com a passagem poderia se dirigir diretamente perante a empresa ou companhia 
aérea e fazer o cancelamento (f]. 641 - vol. 3/10).

Ocorre que, o apelante confirmou saber que Rubens Moreira Mendes era 
servidor da Casa de Leis e sócio da empresa contratada para prestar o serviço 
de fornecimento de passagens. Com relação á apelante Maria Helena, pela 
anáise das provas dos autos verifica-se que sua lotação na ALE era na 
Presidência, e, o apelante afirmou em juízo que não sabia que ela era servidora 
da Casa de Leis.

(fl. 641 - vol. 3/10) Sobre os cancelamentos de passagens ou sua emissão 
por meio de fraude para ser utilizada por pessoa diversa da beneficiada pela 
ALE ou para reembolso, de fato o que se verifica é que esse procedimento ilegal 
não passava pelo crivo do apelante, pois era feito diretamente na agência de 
viagens Tamatur ou na companhia aérea, pelas pessoas indicadas no bilhete.

Contudo, o que se constata dos autos é que o apelante, apesar de não 
anuir diretamente com a referida conduta, dela tinha conhecimento e, como 
presidente da ALE, nenhuma providência tomou para fazer cessar o prejuízo 
ao erário, ao contrário, afirmou em juízo que não havia regulamentação 
acerca do uso e concessão de passagens; não era necessário, em função das 
prerrogativas da função, justificar a destinação da passagem; que não 
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competia ao MP ou ao Judiciário qualquer indagação sobre a questão, pois os 
deputados somente devem satisfação aos seus eleitores (fls. 68, vol. 1/10 - fls. 
640-642, vol. 3110).

Nesse contexto verifica-se que, por conduta ativa, o apelante permitiu que 
as demais ilegalidades fossem cometidas, pois, anuiu à contratação da empresa 
Tamatur por meio de convite, da qual sabia ser sócio servidor da ALE e, por 
ato pessoal, dispensou a celebração de contrato com a referida empresa, 
instrumento apto a ensejar o controle administrativo.

Além disso, conforme demonstrado nos autos solicitou por meio de 
"bilhetes" manuscritos várias emissões de passagens, o que demonstra sua 
total falta de cuidado com a coisa pública (fls. 211-237 - vol. 1/10).

Como administrador público, ordenador de despesas, o apelante tinha o 
dever de agir e impedir que os cancelamentos de passagens fossem objeto de 
reembolso direto aos beneficiários dos bilhetes pagos pela ALE.

Deveria e detinha poderes para determinar providências que 
assegurassem a fiscalização da correta emissão e pagamento das passagens. 

(...)
Dai porque não há que se falar na falta de dolo, pois de modo livre e 

espontâneo anuiu o apelante com as condutas impugnadas, violando principios 
norteadores da licitação e causando prejuízo ao erário, com o que sua conduta 
se subsome ao disposto nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92.

Não fosse esse o entendimento, ou seja, de que agiu com dolo, a 
manutenção da condenação do apelante se impõe, pois, o prejuízo ao erário 
ficou comprovado e, se como administrador público, ordenador de despesa, foi 
negligente, também nos termos do art. 10 combinado com o inc. II do art. 12 da 
LIA tem o dever de reparar.

b) Mário Sérgio Almeida Lemos

O apelante, apesar de afirmar que não participou do processo de licitação, 
foi o responsável pela criação do critério de seleção da empresa contratada (fls. 
857-858 -vol. 5110), o que demonstra sua participação no processo licitatório 
ilegal.

Ainda, a conduta ímproba imputada ao apelante se constata pela 
apreensão de requisições de passagens aéreas, assinadas em branco, que foram 
encontradas dentro da empresa Tamatur durante a busca e apreensão de 
documentos.

A justificativa apresentada pelo apelante, foi de que agiu dessa forma em 
razão de doença que acometeu a então deputada Ivone Abraão e a necessidade 
de seu deslocamento, por meio de maca que implicaria a compra de cerca de 5 
passagens e, ainda, dos acompanhantes "5 ou 6 médicos". Afirmou que não 
estaria na cidade e, portanto, entregou as requisições assinadas em branco para 
a servidora Regina El Raphi, para preenchimento, após ser definida a empresa 
que prestaria o serviço (Tamatur ou Líder Táxi Aéreo) (fls. 625-626 - vol. 3/10).

O fato foi confirmado em juízo pela funcionária da Tamatur, Flaviana 
Alves (fls. 627, vol. 3/10), bem como pela deputada Ivone Abraão (fls. 
1.160-1.161 - vol. 5/10), Ocorre que, a justificativa não faz cessar a ilegalidade, 
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pois não era da responsabilidade da Casa de Leis o pagamento de transporte 
particular para tratamento de saúde dos deputados, muito menos de 5 ou 6 
médicos para acompanhar a paciente.

Não há como não reconhecer que o apelante, juntamente com os demais 
réus, tratou a coisa pública como se particular fosse, desvirtuando e infringindo 
todos os princípios que regem a administração e, com sua conduta, causou 
prejuízo ao erário.

Ressalte-se que, mesmo que se admitisse que o apelante teve um justo 
motivo para assinar as requisições em branco, que foram encontradas dentro da 
empresa Tamatur, é da prova dos autos que o apelante praticou e foi conivente 
com outros atos de improbidade.

Em depoimento prestado em juízo, o apelante Mário Sérgio confessa que 
tinha conhecimento das irregularidades cometidas, pois afirma que houve 
solicitação por parte dos deputados, de ressarcimento parcial ou total, dos 
valores de passagens não utilizadas; de deputados que conseguiam, à revelia da 
Assembléia, o cancelamento do bilhete e a emissão de outro em nome de outra 
pessoa que efetivamente fazia uso da passagem; a conversão em pecúnia com a 
Tamatur de passagens emitidas e não utilizadas (fls. 625-626 - vol. 3/10 O 
apelante era diretor administrativo financeiro da ALE e, portanto, detinha 
condições de fiscalizar, não só a licitação e contratação da empresa Tamatur, 
mas também e, principalmente, a correta prestação do serviço de fornecimento 
de passagens, o que está demonstrado nos autos não o fez.

Não se mostra razoável imaginar que uma pessoa que exerceu o 
importante cargo de diretor financeiro da ALE, ao efetuar o pagamento de 
serviços que custaram milhões de reais (R$ 2.268.646,24), não tivesse o dever 
de se informar se eles estariam sendo prestados de forma adequada.

A servidora Caria Maria Martins Lobo, em depoimento prestado perante 
a (sic) CIP afirmou que sempre levou ao conhecimento do superior Mário 
Sérgio a existência de irregularidades, porém não foram adotadas as 
providências (fl. 480 - vol. 3/10 - autos ação civil pública).

Nesse sentido registre-se, mais uma vez, o que estabelece o art. 4º da LIA, 
ou seja, a imposição de que os agentes públicos de qualquer nível ou 
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que 
lhe são afetos. Dessa forma, está demonstrado o dolo do apelante que, com sua 
conduta, livre e espontânea, anuiu aos fatos impugnados, conduta esta que 
violou princípios norteadores da licitação e da administração em geral, e que 
causou prejuízo ao erário.

Assim a conduta do apelante se subsome (sic) perfeitamente ao disposto no 
art. 10 c/c art. 12, inc. II, da Lei ni. 8.429/92.

c) Rubens Moreira Mendes Filho

As condutas ímprobas imputadas ao apelante consistiram, primeiro, 
como servidor da ALE não poderia ter participado da licitação que teve como 
vencedora a empresa Tamatur, da qual era sócio, o que se subsome ao disposto 
no art. 10, inc. VIII, da LIA.

Segundo, todos os atos ilícitos confirmados nos autos, relacionados a 
(sic) emissão e cancelamento de passagens aéreas, foram praticados com 
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autorização direta do apelante, ou com sua anuência, conforme ficou 
demonstrado pela produção da prova testemunhal (art. 10, inc. I, da LIA).

A prova testemunhal confirmou a participação efetiva do apelante nas 
condutas improbas constatadas pela prova pericial, e outra não poderia ser a 
conclusão, pois era sócio administrador da empresa Tamatur, logo, não seria 
sequer razoável concluir que não tinha conhecimento das fraudes praticadas 
no contrato de fornecimento de passagens aéreas para a ALE.

Ressalte-se que, como bem fundamentou a sentença, o próprio apelante 
confirmou que durante a vigência do contrato atendia pessoalmente os mais 
diversos pedidos dos deputados; além disso, as funcionárias da Tamatur 
confirmaram que os atos ilícitos eram praticados diretamente pelo apelante ou 
por ordem sua.

A conduta do apelante na condução pessoal do contrato de prestação de 
serviços foi ativa e dolosa; causou prejuízo ao erário, subsumindo-se ao 
disposto no art. 10 da LIA.

d) Maria Helena Erse Mendes

No que diz respeito à apelante Maria Helena, é incontroverso que era 
sócia da empresa Tamatur e participou diretamente do processo licitatório da 
Carta Convite n. 013/94. Assinou o recebimento da Carta e outros documentos 
que instruíram o procedimento licitatório.

Também constou dos autos que quando da contratação da empresa a 
apelante exercia a função de servidora da ALE, em cargo comissionado no 
Gabinete da Presidência daquela Casa Legislativa, o que violou o disposto no 
art. 9º, inciso III, § 3º da Lei n. 8.666/93.

Além disso, é fato que a apelante era gerente legalmente constituída e, 
seja na administração ou na realização de pacotes, não poderia alegar 
desconhecimento dos atos que aconteciam dentro da empresa da qual era sócia 
gerente, os quais eram de conhecimento inclusive dos funcionários . Registro o 
entendimento do colendo STJ, no sentido de que não há que se falar em conduta 
ímproba do agente, apenas por ser sócio da empresa que é condenada por 
improbidade, devendo, nesta hipótese, restar demonstrado que houve conduta 
dolosa ou culposa, ou ao menos a percepção pelo sócio, de benefícios que 
ultrapassem a esfera patrimonial da sociedade empresária (REsp 1.127.143/RS, 
Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 
3/8/2010).

Ocorre que, este não é o caso dos autos, a apelante exercia a gerência da 
empresa e nessa condição praticou atos que comprovam o prejuízo suportado 
pela administração, ou seja, sua responsabilidade por ato de improbidade vai 
além do fato de ser sócia da empresa Tamatur á época dos fatos.

(...)
Por estas razões, a condenação em ressarcimento se adequa ao disposto 

no art. 10 da LIA. 
Ressalte-se que, em razão do falecimento da apelante, as sanções civis 

impostas restam extintas, salvo a de multa civil e o ressarcimento ao erário que, 
nos termos do art. 8º da Lei 8.429/92, são transferidos aos sucessores da 
apelante até o limite do valor da herança.

(...)
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e) Jaqueline Moraes de Melo

A apelante Jaqueline alega que não há na demanda qualquer conduta 
dolosa ou culposa a ela imputada e que foi condenada apenas e tão somente 
por ser sócia da empresa Tamatur.

De fato nenhuma conduta pessoal é imputada à apelante, contudo, a 
condenação não se deu de forma objetiva, pois como sócia da empresa, da qual 
também participava ativamente da administração, não há como reconhecer que 
não tivesse conhecimento dos atos ilícitos que foram constatados nos autos.

Não houve condenação apenas por figurar como sócia da empresa, o que, 
conforme já fundamentado, não se coaduna com a jurisprudência do colendo 
STJ.

A apelante, participava ativamente da administração da Tamatur, e, 
registre-se, por relevante, que a presente demanda se iniciou por denúncia 
perante o Ministério Público, a qual foi apresentada por Fernando Enes Filho, 
companheiro da apelante à época dos fatos.

Está evidenciado que a apelante, se não praticou pessoalmente qualquer 
das condutas ilícitas constatadas nos autos, como sócia administradora da 
empresa anuiu, mesmo que de forma omissiva, com os atos ímprobos, deles 
inclusive se beneficiando.

(...)
Dessa forma, a condenação imposta na sentença não foi presumida, 

sendo devido o ressarcimento constatado por meio de prova pericial conclusiva, 
já que, como administradora da empresa Tamatur, foi ao menos negligente da 
condução do contrato celebrado com a ALE, subsumindo-se tal conduta ao 
disposto no ato. 10 da LIA que admite a improbidade dolosa ou culposa.

Ainda, a condenação ao ressarcimento de forma solidária, e não de forma 
proporcional como quer a apelante, encontra respaldo na lei.

(...)
Assim, a imposição à apelante, de condenação ao ressarcimento, de forma 

solidária, não merece qualquer reparo, pois sua conduta causou prejuízo ao 
erário e violou princípios que regem a administração, o que se subsume ao 
disposto no art. 10 da Lei n. 8.429/92."

A leitura dos trechos transcritos permitem afirmar que a Corte de origem   analisou 
de maneira individual e detalhada a conduta de cada um dos envolvidos no ato de 
improbidade administrativa e observou o fato de estarem expressamente fundadas nas provas 
produzidas nos autos, reconhecendo a presença do indispensável elemento subjetivo (culpa ou 
dolo) com a consequente imposição das sanções previstas na Lei 8.429/92. Assim, é 
manifesto que a pretendida reversão dos termos do acórdão recorrido depende de prévio 
exame fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, em face do 
óbice da Súmula 7/STJ. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  ELEMENTO SUBJETIVO 
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ASSENTADA PELA 
INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. REVISÃO EM SEDE ESPECIAL. 
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IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO VERBETE SUMULAR 7/STJ. 
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada 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 tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 
8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, 
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJe 28/9/11).
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria 
fática-probatória, o que é vedado em sede especial, nos termos do enunciado 
sumular 7/STJ. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 291.244/MG, 1ª Turma,  Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 
29.10.2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.NECESSIDADE DE REEXAME 
PROBATÓRIO.SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe na via especial a revisão das premissas fáticas de julgamento. Na 
espécie, a Corte de origem concluiu pela existência de improbidade administrativa 
consistente em pagamento de propina a oficial de Justiça. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 39.022/RS, 2ª Turma Rel. Min. Castro Meira, DJe 21.6.2013)

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA POR ATO DE IMPROBIDADE LESIVO AO ERÁRIO

Os recorrentes apresentaram irresignação no tocante à condenação solidária na 
restituição de eventuais danos causados ao erário. Entretanto, a orientação deste Tribunal 
Superior é no sentido de que, nos atos de improbidade administrativa que causem lesão ao 
erário, a responsabilidade entre ímprobos é solidária, o que poderá ser reavaliado por ocasião 
da instrução final do feito ou ainda em fase de liquidação, inexistindo violação ao princípio 
da individualização da pena. Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE 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, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 
29.4.2010)
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"PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – MEDIDA CAUTELAR – 
BLOQUEIO DE BENS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA 
DEMORA E DE FUMAÇA DO BOM DIREITO – INSUFICIÊNCIA DOS BENS 
E VALORES BLOQUEADOS PARA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – 
IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR ESTA CORTE.
1. É entendimento assente que, nos casos de improbidade administrativa, a 
responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se 
poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. 
Não existe, portanto, ofensa alguma aos preceitos de individualização da sanção.
2. Os bens e valores bloqueados são insuficientes para o ressarcimento do prejuízo 
causado ao Poder Público, o que impossibilita a sua disponibilização irrestrita e 
incondicionada por decisão desta Corte.
3. O levantamento parcial da constrição pode ser feito, com base na situação 
concreta, pelo juízo competente de acordo com o seu livre convencimento 
motivado, utilizando do princípio da proporcionalidade e razoabilidade para liberar 
as verbas constritas, a fim de se evitar que as empresas envolvidas venham a ter 
sua atividade comercial inviabilizada.
4. Ausente fumus boni iuris e periculum in mora justificadores da medida 
excepcional.
Agravo regimental improvido."
(AgRg na MC 15.207/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 
18.9.2009)

MULTA TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS

As sanções de natureza pecuniária prevista na Lei de Improbidade Administrativa, 
especificamente a multa civil e o ressarcimento ao erário, são transferidas aos herdeiros nos 
limites da herança, nos termos do art. 8º da Lei 8.429/92: "O sucessor daquele que causar 
lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta 
lei até o limite do valor da herança" .  

A Primeira Seção desta Corte Superior, ao interpretar o mencionado dispositivo 
legal, afirmou que "a multa civil é transmissível aos herdeiros, 'até o limite do valor da 
herança', somente quando houver violação aos arts. 9° e 10° da referida lei (dano ao 
patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se 
restringir ao art. 11" (excerto da ementa do REsp 951.389/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 
de 4.5.2011).

No caso concreto, os recorrentes foram condenados por ato de improbidade 
administrativa tipificado no art. 10 da Lei 8.429/92 em face da lesão causada ao erário, o que 
justifica a imposição do pagamento da multa civil aos herdeiros da falecida Maria Helena 
Erse Mendes.

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES 

Por outro lado, é importante consignar que os integrantes do Órgão Julgador 
divergiram tão somente no tocante a manutenção das sanções de perda das funções públicas e 
suspensão de direitos políticos pelo prazo de cinco anos. O voto vencedor da manutenção das 
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penalidades consignou (fls. 2.777/2.783):

"A Lei n. 8.429/92 apresenta-se como notável instrumento para assegurar a 
probidade administrativa, resguardando, com a prudência que se exige, a incolumidade 
do patrimônio público e o respeito aos princípios da sã Administração, com o 
ressarcimento do erário, a punição dos culpados e seu afastamento, ainda que 
momentâneo, do cenário político-administrativo.

Desde logo, ressalto não se está a defender aqui a aplicação desmedida das 
sanções previstas na LIA c/c o art. 37, § 4º da Constituição Federal de 1988, pois 
consagrado na doutrina e na jurisprudência a necessidade de se levar em conta a 
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 
12, parágrafo único).

(...)
Conquanto, não se pode "tabelar" a gravidade das condutas para fins de se aferir o 

grau e, por consequência, enquadrá-las como proporcionais e razoáveis, ou não. 
Deve-se, para tanto, guardar correlação na qualidade e quantidade da sanção, com a 
dimensão funcional e o grau de responsabilidade do agente público.

A aplicação das sanções, portanto, deve-se direcionar pela gravidade do ato de 
improbidade, analisada de forma casuística, e pela necessidade de restringir determinado 
direito que o improbo demonstra não ser digno de possuir.

Mergulhando-se no caso concreto e seu reflexo perante a Administração Pública, 
extrai-se a grave lesividade das condutas perpetradas pelos agentes, que, além de 
violarem princípios por demais basilares no trato da coisa pública, lesionaram o erário 
em R$ 674.797,27 (seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e 
vinte e sete centavos), valor este corrigido até 30.06.2002, mediante procedimentos 
fraudulentos (cancelamento, venda em duplicidade e divergência de valores nos bilhetes 
emitidos) para pagamento à Tamatur por emissão de passagens aéreas.

Extrai-se dos fatos apontados na sentença recorrida, e aqui repisados, que a 
aplicação da perda da função pública e suspensão dos direitos políticos ocorreu de 
forma fundamentada, proporcional e razoável.

E inequívoco que as condutas dos Apelantes encerram improbidade palmar, 
evidenciando um reprovável malbaratamento do patrimônio público com a) a anuência 
direta e ilegal á contratação da empresa Tamatur por meio de licitação do tipo convite; 
b) a ausência de fiscalização na emissão e no pagamento das passagens; c) confusão 
entre a coisa pública e o patrimônio privado, desvirtuando- se, assim, todos os princípios 
que regem o Poder Público.

Como cediço, a Lei de Improbidade Administrativa objetiva, além do 
ressarcimento integral do dano, afastar todos os agentes que demonstram uma 
degeneração de caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida, o que 
torna, no mínimo, insensato restringir os seus efeitos quando patente sua pertinência, 
como na espécie. Ao prevalecer entendimento diverso, ter-se-á a inusitada situação de 
permanência no cenário político-administrativo de agentes exercendo atividades de 
interesse coletivo que exigem aptidões e virtudes que já demonstraram não possuir.

E isto serviria, mesmo, como paliativo ao dano sofrido pela sociedade, trazendo a 
atitude improba para a esfera do normal numa sociedade de Direito e, com isso, o 
Judiciário não pode pactuar.

(...)
Não estou a olvidar, ainda, que a perda da função pública e suspensão dos direitos 

políticos são as mais drásticas das sanções estipuladas pela Lei nº 8.429/92 e que suas 
imposições traduzem impedir, de forma justificada e temporária, o exercício de direitos 
fundamentais; entretanto, atos de improbidades como os concatenados pelos Apelantes, 
neste feito, coadunam-se com suas aplicações.
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Destarte, a firme conclusão de que o sentenciante prestigiou os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, pois, como se vê, a devolução ao erário do 
montante então dilapidado, a multa civil e o impedimento de receber beneficios ou 
incentivos fiscais ou creditícios não seriam, por si sós, punições equivalentes. às 
condutais dos Apelantes (pessoas físicas) nem teria o aspecto profilático que a LIA 
deve ter.

(...)
E ressalto, como dito alhures, que o foro por prerrogativa de função se restringe 

ao campo penal e, ainda que atualmente um dos apelantes exerça cargo eletivo, a 
competência para processamento e julgamento de ação civil pública, na origem, 
estende-se ao magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, conforme 
entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ante o exposto, identificada a incompatibilidade entre a gestão da coisa pública e 
as condutas de todos os agentes/apelantes, o que se tornou claro com a prática do ato de 
improbidade administrativa, acompanho em parte o voto do e. relator, dele divergindo 
apenas para manter as sanções de perda das funções púbicas e suspensão dos direitos 
políticos pelo prazo de 5 anos."

A simples leitura do trecho transcrito permite afirmar que a análise da pretensão 
recursal no sentido de que as sanções aplicadas não observaram os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente reversão do entendimento manifestado 
pelo Tribunal de origem, exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é 
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR 
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ERECHIM. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL. EXPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. APROPRIAÇÃO 
ILEGAL DE PARTE DO VALOR POR SERVIDOR PÚBLICO E TERCEIRO. 
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1º E 3º DA LEI 8.429/92. ART. 535 DO CPC. 
VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. ART. 12 DA LIA. 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 
7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Os arts. 1º e 3º da Lei 8.429/92 são expressos ao prever a responsabilização de 
todos, agentes públicos ou não, que induzam ou concorram para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta.
 3. Diante do óbice da Súmula 7/STJ, a verificação da proporcionalidade e da 
razoabilidade da sanção aplicada pelo Tribunal de origem não pode ser feita em 
recurso especial.
4. Não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem, no caso 
concreto, enseja reapreciação dos fatos e provas, obstado nesta instância especial 
(Súmula 7/STJ).
5. Recursos especiais conhecidos em parte e não providos.
(REsp 1.203.149/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 7.2.2014)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENALIDADES. 
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 12 DA LEI N. 8.429/92, COM 
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REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.120/2009. PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em obediência aos 
princípios da economia processual e da fungibilidade.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, cada inciso do art. 12 da Lei 8.429/1992 
traz uma pluralidade de sanções, que podem ser aplicadas cumulativamente, 
cabendo ao magistrado a sua dosimetria, como bem assegura o seu parágrafo 
único.
3. Hipótese em que as penalidades foram aplicadas de forma razoável e 
proporcional ao ato praticado não merecendo reforma o acórdão recorrido. 
Ademais, modificar o posicionamento adotado pela instância ordinária envolve o 
reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 
7/STJ.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido.
(EDcl no AREsp 360.707/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 
16.12.2013)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE 
IMPROBIDADE. CUMULAÇÃO DE CARGO. REQUISITOS 
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. SANÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO 
CAUSADO AO PODER PÚBLICO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO 
PROVIDO.
1. A desconstituição do julgado para se verificar a a presença dos elementos 
essenciais a configuração de ato de improbidade não encontra campo na via eleita, 
dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento 
de análise próprio das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de 
Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.
2. O Superior de Justiça já adotou o posicionamento de que é possível a 
condenação apenas quanto ao pedido de ressarcimento (REsp 928.725/DF, Rel. 
Min. DENISE ARRUDA, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
Primeira Turma, DJe 5/8/09).
3. No caso em exame, o Tribunal a quo, fundamentadamente, fixou apenas a 
sanção de reparação do dano causado ao Poder Público, prevista na Lei de 
Improbidade Administrativa, levando em consideração os elementos do caso 
concreto, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação 
à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 39.018/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 
27.8.2012)

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, os RECURSOS ESPECIAIS devem ser PARCIALMENTE 
CONHECIDOS e, nessa parte, NÃO PROVIDOS.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.407.862 - RO (2013/0150469-8)

VOTO

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES: Senhor Presidente, V. Exa. 

disponibilizou o voto com antecedência e o li atentamente, como também ouvi, com 

atenção, a sustentação oral.

O voto de V. Exa., efetivamente, é exaustivo, examina toda a matéria 

discutida nos autos e não tenho dúvida em acompanhá-lo.
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Dr(a). IGOR SANT'ANA TAMASAUSKAS, pela parte RECORRENTE: RUBENS MOREIRA 
MENDES FILHO. 
PRONUNCIAMENTO ORAL DO SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, Dr. CARLOS 
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
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"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte dos recursos e, nessa parte, negou-lhes 
provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman 
Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
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