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RESUMO 
 
 

MUNIZ, Francisco Arthur de Siqueira. AS RETÓRICAS NA HISTÓRIA DA 
(IN)DISTINÇÃO CONCEITUAL ENTRE QUESTÃO DE FATO E QUESTÃO DE 
DIREITO: análise do juízo de cognição do conceito indeterminado de improbidade 
administrativa dolosa nos recursos especiais. 2013. 432 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / 
FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. 
 
Trata-se da formação e crise dos conceitos de ciência do direito e da dicotomia entre 
questão de fato e questão de direito nos recursos especiais, em razão das 
transformações da metodologia jurídica e do ordenamento jurídico na pós-
modernidade. Busca-se, à partida, relatar a evolução histórica do conceito de ciência 
e, especificamente, do direito. Apresentam-se, em seguida, os pressupostos 
gnoseológicos de uma concepção retórica da ciência do direito, cuja aplicação para 
a observação da análise da problemática processual apresentada é empreendida 
neste trabalho. Elencam-se os pressupostos históricos da distinção entre fatos e 
direito a partir da formação dos recursos de direito estrito, apresenta-se o modelo 
brasileiro e, em seguida, destaca-se o surgimento dos conceitos jurídicos 
indeterminados seu enquadramento dentro da estrutura processual lastreada em 
pressupostos advindos da modernidade e enfatiza-se a positivação do conceito de 
improbidade administrativa dolosa. Realiza-se uma análise quantitativa e qualitativa 
das decisões colegiadas do Superior Tribunal de Justiça acerca do problema 
analisado e conclui-se com a apresentação das divergências verificadas entre as 
decisões, que, em um mesmo problema (a possibilidade de revisão da configuração 
ou não de ato doloso de improbidade administrativa), ora entendem tratar-se de 
questão de fato, ora concluem ser matéria de direito. De acordo com a concepção 
cética assumida pelo observador, pode-se concluir que a Súmula 7/STJ assume um 
caráter potencialmente tópico para legitimar as decisões proferidas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: retóricas; ciência do direito; questão de fato e questão de direito; 
improbidade administrativa dolosa; recursos especiais. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

MUNIZ, Francisco Arthur de Siqueira. RHETORICS IN THE HISTORY OF 
CONCEPTUAL (IN)DISTINCTION BETWEEN MATTER OF FACT AND MATTER 
OF LAW: analysis of judgment of cognition of the concept undetermined of 
malevolent administrative misconduct in the Brazilian writ of error. 2013. 432 p. 
Dissertation (Master’s Degree of Law). Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2013. 
 
This work deals with the formation and crisis of the concepts of science of law and 
dichotomy between matter of fact and matter of law in the Brazilian writ of error, after 
the transformations of legal methodology and legal system in post-modernity. First, 
reports to the evolution of the concept of science and specifically of science of law. 
Presents, then, the gnoseological assumptions of a rhetorical conception of the 
science of law, whose application to the analysis of the procedural problem 
presented in this work is undertaken. The historical assumptions of the distinction 
between facts and law from the formation of writs of error are exposed, as it is the 
Brazilian model and then the emergence of vague legal concepts in the Brazilian law, 
within its framework structure backed by procedural assumptions of modernity. 
Emphasizes then the concept of intentionally administrative misconduct, performed a 
quantitative and qualitative analysis of joint decisions of the Superior Court of Justice 
on the concept analyzed and concluded with the presentation of the divergences 
between the decisions, which, in the same issue (the possibility of revising the 
configuration or not of the intentional act of administrative misconduct), once 
understand that this is a matter of fact, and after concludes to be law issue. 
According to the conception assumed by skeptical observer, conclude that the 7/STJ 
Precedent takes on a topic characteristic to potentially legitimize decisions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: rhetoric; science of law; matter of fact and matter of law; willful 
administrative misconduct; writ of error. 
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INTRODUÇÃO: a instabilidade dos conceitos nucleares do direito e da 
ciência jurídica – a radioatividade da (in)distinção conceitual entre 
questão de fato e questão de direito, a partir do paradigma do conceito 
jurídico indeterminado de improbidade administrativa dolosa, analisado 
segundo uma concepção retórica da ciência do direito 
 

 

Indagar se, e em que medida, o direito pode ser cientificamente considerado 

constitui objeto de estudo da filosofia jurídica há mais de dois séculos. Não é 

recente, outrossim, o anseio humano por previsibilidade nas decisões judiciais. 

As respostas para as indagações acerca do status de cientificidade do direito 

e as estratégias cunhadas para tentar garantir a previsibilidade das conseqüências 

jurídicas das ações humanas não raramente perpassaram o mesmo caminho: a 

concepção de uma possível unidade metodológica para a decisão judicial e 

uniformidade interpretativa das regras e princípios que constituem o ordenamento 

jurídico. 

Os múltiplos paradigmas metodológicos existentes e o contínuo combate à 

produção de efeitos jurídicos diversos para um suporte fático semelhante1 

evidenciam, entretanto, que ainda estamos diante de campo fértil para pesquisas 

que visem estatuir uma concepção de ciência do direito mais adequada ao que se 

pode considerar “o direito” na contemporaneidade, bem como pretendam analisar a 

configuração de problemáticas oriundas da ausência de uniformidade na percepção 

dos casos concretos apresentados ao Judiciário. É o que se buscará empreender 

neste trabalho, a partir dos pressupostos teóricos e limitações temáticas a seguir 

expostas. 

Em síntese, ter-se-ia a impostação das seguintes indagações como o leitmotiv 

da presente dissertação: em primeiro lugar, que ciência do direito pode ser estatuída 

em meio à crise de paradigmas metodológicos do direito pós-moderno2? Em 

segundo lugar, em que medida a estrutura dicotômica moderna entre questão de 

fato e questão de direito, que arrima os recursos de direito estrito, influencia a 

cognição e revisão, nos recursos especiais, dos conceitos jurídicos indeterminados 

advindos da pós-modernidade?  

                                                 
1 Há, inclusive, quem eleve a divergência à categoria de violação a um direito fundamental. Nesse 
sentido, vide: DANTAS, Bruno. Direito fundamental à previsibilidade das decisões judiciais. In Revista 
do advogado. São Paulo: AASP, ano XXXII, nº 117, out. 2012, p. 27 
2 Conceito que será definido no tópico 2.2 deste trabalho.  
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Parte-se aqui da tese de João Maurício Adeodato3 para minudenciar o quanto 

ali se concebeu4, porém não constituiu o cerne principal daquela investigação: a 

aproximação entre o que se pode entender por ciência do direito e a atitude analítica 

do terceiro nível das retóricas, considerada por Adeodato a metódica 

desestruturante do direito5, sobre a qual discorreremos adiante. 

Apresentada, pois, a concepção retórica da ciência do direito como uma 

possível resposta à primeira indagação formulada (diz-se possível, porque não se 

buscará neste trabalho o messianismo de apresentar a fórmula única de se 

conceber uma ciência do direito na contemporaneidade, muito menos de definir o 

que se pode considerar “o” direito. Trata-se tão somente de delimitar uma 

concepção retórica da ciência do direito para um direito retoricamente considerado), 

passaremos a aplicá-la com o intuito de responder o segundo questionamento 

formulado. 

Delimitou-se a análise da problemática descrita na segunda indagação – a 

(in)distinção conceitual entre fatos e direito nos recursos especiais, ante a nova 

configuração estrutural do ordenamento jurídico formado por conceitos jurídicos 

indeterminados – ao estudo da cognição, no Superior Tribunal de Justiça, do 

conceito jurídico indeterminado de improbidade administrativa dolosa. 

Escolheu-se a temática em comento dado o sensível aumento do número de 

ações civis de improbidade administrativa pelo Ministério Público, atestado pelo 

exponencial crescimento do número de recursos submetidos ao STJ acerca da 

matéria, conforme adiante será demonstrado, bem como pelo fato de a Lei de 

Improbidade Administrativa (LIA) arvorar-se de inúmeros princípios e conceitos 

jurídicos indeterminados em seu bojo, dentre os quais aquele tomado por paradigma 

de análise neste trabalho. 

Por se tratar de um conceito cuja configuração encontra-se na fronteira entre 

a moral e o direito, evidencia-se de forma mais patente a difícil separação entre a 

seleção dos fatos juridicamente relevantes e a correlata atribuição de efeitos 

                                                 
3 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011. 
4 Ibid., p. 112 
5  ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e 
outros fundamentos éticos do direito positivo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 39 
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jurídicos, ou seja, imiscui-se a dicotomia entre questão de fato e questão de direito 

na mesma problemática separação entre ser e dever-ser. 

Observa-se, assim, à semelhança do que ocorre com a tradicional 

configuração do que se pode compreender por ciência do direito, a distinção entre 

questão de fato e questão de direito apóia-se em outra distinção, aquela configurada 

entre ser e dever-ser para o direito6, dualidades que, ora são historicamente 

acentuadas, ora são concebidas como uma unidade indissolúvel de conceitos 

jurídicos fundamentais. Os movimentos de união e separação destes conceitos 

jurídicos amoldam-se à consecução de finalidades sociais específicas e mutáveis ao 

longo da história do direito, são rompimentos e reuniões cujos efeitos na sociedade 

podem ser analogicamente comparados à história das fusões e fissões dos 

elementos radioativos estudados pela física. 

Segundo a física contemporânea, a maioria dos átomos encontrados na 

natureza são eletronicamente neutros e estruturalmente estáveis. Existem 

elementos, entretanto, que apresentam desequilíbrio entre as partes que os 

constituem (normalmente a relação entre prótons e nêutrons) e necessitam 

desintegrar-se, liberando energia, até atingir o equilíbrio ideal, sendo chamados de 

átomos radioativos. Radioatividade pode ser definida, portanto, como a emissão de 

partículas e energia por um núcleo atômico no intuito de alcançar estabilidade entre 

os seus elementos constituintes (principalmente a relação entre prótons e nêutrons), 

um processo aleatório e espontâneo, do qual o homem apenas pode conhecer o 

intervalo de tempo em que uma fração do núcleo se desintegra, uma taxa de 

desintegração chamada de atividade de uma fonte radioativa7. 

Apenas no segundo quartel do século XX, o cientista físico passou a 

compreender os constituintes elementares e as forças de interação entre os 

elementos atômicos, a ponto de controlar reações em cadeia de desintegração 

nucleares, com intuito de produzir energia ou um regime explosivo altamente 

destrutivo, o fenômeno da fissão nuclear8. A provocação de colisões para posterior 

junção de dois núcleos menores, denominada fusão nuclear, possui finalidade 

similar, porém, carece de maiores desenvolvimentos e superação de óbices para a 

                                                 
6 SCHAPP, Jan. Problemas fundamentais da metodologia jurídica. Porto Alegre: Sergio Antônio 
Fabris, 1985, p. 39 
7 TILLY JUNIOR, João Gilberto. Física radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010, p. 7 
8 PATY, Michel. A física do século XX. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2009, p. 140-141 
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sua provocação controlável como fonte de energia e não apenas de destruição, o 

que ainda hoje não se vislumbra possível, no mínimo, até meados do século XXI9. 

Se a instabilidade atinge ou pode atingir a qualquer instante os mais 

elementares componentes da natureza, gerando choques e liberando energia, não 

se poderia esperar que o núcleo de estruturações mais complexas, sejam as ditas 

naturais, sejam as produzidas pelo homem, estivesse imune. O direito não é distinto. 

Na modernidade ocidental, por exemplo, o núcleo do saber jurídico é visto 

como uma cisão de diversas dualidades, dentre as quais destacamos a existente 

entre o ser e o dever-ser, a distinção entre direito e ciência do direito, e a dicotomia 

entre questão de fato e questão de direito na metodologia das decisões judiciais. A 

energia decorrente dessas fissões visava, em síntese, à auto-afirmação do direito 

como ramo do conhecimento distinto de outros saberes, a elevação da Jurisprudenz 

ao patamar de conhecimento cientificamente considerável, bem como a garantir o 

controle sócio-político almejado através de uma metodologia jurídica delineada com 

vistas à previsibilidade da decisão judicial, declarada racional quando formulada de 

acordo com a bula iluminista.  

A energia da fissão nuclear dos conceitos jurídicos mencionados encontra-se, 

pois, a serviço do estabelecimento das bases para a manutenção do status quo 

burguês, ao produzir uma reação em cadeia que transmite uma pretensa segurança 

jurídica e previsibilidade a distintos núcleos sistêmicos a que visa influenciar, tais 

como a economia e as relações sociais, consubstanciando-se no positivismo lógico. 

Permite, outrossim, a concepção de uma ciência do direito assemelhada às demais 

ciências, no sentido cartesiano: com objeto definido e método controlável, 

seccionado da mutável realidade social a que pretendia regrar. 

Não tarda, entretanto, a verificação de que o processo de fissão e formação 

das relações dicotômicas do direito é insuficiente à efetivação da estabilidade social, 

cujos anseios tornaram-se mais complexos, plurais e mutáveis. É no âmbito do 

descontrole da reação em cadeia – decorrente da discrepância entre a energia 

gerada pelas dualidades do direito e aqueles núcleos os quais almejava modificar – 

que se verifica a crise do pós-guerra.  

                                                 
9 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Um futuro com energia 
sustentável: iluminando o caminho.  Tradução Maria Cristina Vidal Borba, Neide Ferreira Gaspar. 
São Paulo: FAPESP; Amsterdam: InterAcademy Council; Rio de Janeiro: Academia Brasileira de 
Ciências, 2010, p. 169 
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Passa-se a buscar, então, novas formas de controle social, porém a 

resistência em abdicar da controlabilidade das fissões nucleares do direito persiste e 

passa a conviver com concepções antigas e reformuladas, unidas a novos 

elementos, em uma profusão de ideias característica de tempos de crise de 

paradigmas. 

É nesse contexto que ganha vulto na epistemologia a concepção monolítica 

de ciência, a partir dos estudos que põem em xeque a objetividade e 

controlabilidade que constituíam as ciências “naturais e exatas” e garantiam uma 

pretensa hierarquia científica a esses saberes. No direito, uma profusão de 

metodologias jurídicas parte de um novel contexto sócio-cultural para compreender a 

atividade interpretativa como um complexo de atos indissociáveis, cujo resultado 

pode ser racionalmente caracterizado ou não, a depender da corrente metodológica 

que se adote.  

Comum a boa parte dos paradigmas de metodologias do direito surgidos no 

contexto de superação do pensamento moderno é a ideia de que a união, a fusão, 

entre elementos nucleares do direito e da hermenêutica jurídica, assim como os das 

ciências, pode ser o instrumental capaz de atribuir ao sistema jurídico vigente a 

motricidade, a energia necessária à manutenção dos interesses dos distintos e 

conflitantes grupos sociais em equilíbrio nesses tempos de crise.  

Assim como nas fusões nucleares atômicas, o homem aprendeu a criar 

energia suficiente à destruição (ao menos parcial) de antigos paradigmas modernos, 

mediante a união de conceitos nucleares do direito nas teorizações metodológicas a 

partir de então difundidas. Na prática forense, entretanto, ainda não se alcançou a 

controlabilidade das fusões tal como teorizadas. Não há um consenso, v.g. (verbi 

gratia), em relação à possibilidade de configuração da decisão jurídica como um 

produto racionalmente controlado ou não, apesar de se compreender como 

inseparáveis no juízo decisório os fatos e o direito. Tal qual na física das fusões 

nucleares, sequer se sabe se um dia irá efetivamente ser alcançada estabilidade e 

harmonia na praxis jurídica. 

Analogicamente observado o direito como um elemento radioativo – cujo 

núcleo foi objeto de fissão na modernidade e de fusão na pós-modernidade, em 

virtude do descontrole da reação em cadeia formulada no iluminismo – perde-se a 

ideia de objeto e método definidos, a qual atribuía o status de cientificidade ao direito 

na concepção clássica. 
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Resultantes das fusões de conceitos nucleares do direito são os conceitos 

indeterminados, tais como o dolo na configuração da improbidade administrativa, 

formulados na tentativa de calibrar10 o sistema, adaptá-lo ao controle eficaz de uma 

sociedade em cada vez mais complexa e mutante, tal como um termostato de uma 

geladeira11. São institutos pós-modernos que apenas possuem sentido em virtude do 

caso concreto e não aprioristicamente definidos.  

Nesse sentido, a verificação, pelos tribunais de superposição, cassação ou 

revista, dos conceitos e metodologias vigentes na pós-modernidade transcende, 

pois, a dicotomia conceitual entre questão de fato e questão de direito, oriundas da 

visão positivista que buscou a fissão de conceitos jurídicos nucleares com uma 

finalidade específica e cada vez mais insuficiente para atender aos anseios da 

sociedade contemporânea. 

A necessidade de se reexaminar a dicotomia conceitual entre questão de fato 

e questão de direito decorre não da ausência de estudos aprofundados sobre o 

tema12, mas sim por ser campo fértil de estudo da radioatividade dos conceitos 

nucleares do direito, cuja análise sob o viés da retórica analítica do direito atribui a 

este trabalho um duplo objetivo.  

Em primeiro lugar, tentar delimitar uma ciência do direito concebida a partir da 

tripartição da retórica, equiparando a metódica desestruturante do direito ao que se 

poderia conceber por ciência do direito, a qual surge a partir da superação das 

referidas dicotomias que constituíram o direito moderno. Contribui-se, assim, para o 

desenvolvimento teórico da retórica compreendida em seus distintos planos 

(material, estratégico e analítico), cuja obra de maior fôlego é recente13 e não se 

confunde com as visões tradicionais do âmbito e objeto da retórica.  

Em segundo lugar, almeja-se aplicar a concepção retórica da ciência do 

direito à análise dos conceitos indeterminados nos recursos especiais, diante da 

manutenção das bases dogmáticas surgidas com a fissão dos conceitos de questão 

de fato e questão de direito, porém metodologicamente superadas na praxis 

jurisprudencial, consoante restará evidenciado da análise da cognição, pelo Superior 
                                                 
10 Sobre as regras de calibração, vide: FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do 
direito: técnica, decisão e dominação. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 159 e ss. 
11 CASTRO JUNIOR, Torquato Castro. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico 
inexistente. São Paulo: Noeses, 2009, p. 139 e ss. 
12 Por todos: NEVES, A. Castanheira. Questão-de-facto–questão-de-direito – ou o problema 
metodológico da juridicidade (ensaio de uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967. 
13 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011. 
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Tribunal de Justiça, do conceito de improbidade administrativa decorrente de 

conduta dolosa. 

No primeiro capítulo, tratar-se-á da história dos conceitos de ciência do direito 

e de questão de fato versus questão de direito, abordando as origens da dicotomia e 

os primeiros passos rumo à superação das distinções conceituais.  

No segundo capítulo, delimitar-se-ão as características da sociedade que 

evidenciavam a incongruência com a reação em cadeia almejada pela assunção do 

modelo lógico-positivista no direito, bem como as reviravoltas na cultura e nas 

ciências, principalmente a partir da segunda metade do século XX. 

O terceiro capítulo é dedicado à explicitação da visão tripartite da retórica e a 

definição de um conceito de ciência do direito a partir de um direito retoricamente 

considerado, apresentando-se os pressupostos gnoseológicos da concepção 

assumida, a finalidade e aplicabilidade da concepção retórica da ciência do direito, 

apresentando-se as semelhanças e distinções entre os pensamentos estabelecidos 

anteriormente à concepção ora aduzida. 

No quarto capítulo, relata-se a formação histórica dos recursos de direito 

estrito, as origens e características do modelo brasileiro, a dicotomia conceitual entre 

fatos e direito nos recursos especiais e a positivação dos conceitos jurídicos 

indeterminados. Finaliza-se o capítulo com a introdução dos entendimentos 

consolidados na doutrina e jurisprudência acerca da Lei de Improbidade 

Administrativa e demais normas correlatas, bem como as retóricas que visam a 

influenciar a alteração do status quo da práxis jurisprudencial. 

O quinto capítulo contém o resultado e as impressões obtidas da aplicação da 

concepção retórica da ciência do direito à problemática central do trabalho: a 

(in)distinção conceitual entre questão de fato e questão de direito nos recursos 

especiais, a partir do paradigma do conceito jurídico indeterminado de improbidade 

administrativa dolosa.  

No primeiro tópico do quinto capítulo, realiza-se uma análise primordialmente 

quantitativa dos dados reunidos a partir da seleção de decisões acerca do tema e se 

apresenta os resultados de forma pretensamente objetiva. O segundo tópico, por 

seu turno, é destinado a uma análise qualitativa do discurso selecionado a partir dos 

resultados obtidos pela metódica desestruturante que compôs a análise quantitativa, 

no qual se apresentam as impressões do autor, sob o ponto de vista do ceticismo 

jurídico, previamente assumido. 
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Conclui-se o trabalho com a síntese dos resultados obtidos na pesquisa 

empreendida cientificamente, sob o ponto de vista retórico anteriormente indicado, 

bem como da opinião do pesquisador acerca do material coligido, ambas contidas 

no quinto capítulo. Por fim, ratifica-se a aplicabilidade da concepção retórica da 

ciência do direito para a análise das mais distintas problemáticas jurídicas e sem 

embargo à assunção de um posicionamento meridianamente diverso pelo 

pesquisador, em virtude dos pressupostos que permeiam a visão científica do direito 

ora propugnada: o humanismo, o ceticismo pirrônico e o historicismo sisífico.   

  

 

 



 

 

 

1. ENTRE A FISSÃO E A FUSÃO DOS FATOS E DO DIREITO NAS 
CONCEPÇÕES MODERNAS DE CIÊNCIA E METODOLOGIA 
JURÍDICA 
 

1.1 As condicionantes históricas da dicotomia conceitual entre questão de 
fato/questão de direito e a construção do horizonte de expectativas 
normativas mediante o arsenal teórico constituinte da ciência do direito 
moderna 

   

Apesar de o direito, como experiência humana, como fato social, ser prévio ao 

mundo romano, foi apenas nessa sociedade que adquiriu os caracteres de unidade 

sistemática e autônoma e poderia ser considerado objeto de ciência14. Saber se, e 

em que sentido, o direito é uma ciência, entretanto, somente passaria a constituir 

objeto de indagação de juristas e filósofos a partir do século XVI15, orientados a 

partir do conceito aristotélico de ciência, ou seja, um “conhecimento metódico do 

ente a partir dos seus princípios”16. A expressão “ciência jurídica” 

(Rechtswissenchaft) é, ainda assim, relativamente recente, atribuída à Escola 

Histórica do direito17 e não deixou de ser problemática, mesmo séculos após a 

primeira tentativa de afirmação do conhecimento jurídico como um saber imbuído de 

caracteres de cientificidade, dada a dificuldade de se estabelecer, principalmente, o 

objeto acerca do qual se debruçaria esta ciência. 

 Uma vez que o critério filosófico do jurista é que irá determinar o objeto da 

ciência do direito18, forma-se, no início do século XIX – após a Revolução Francesa 

e com base no ideário e contexto que a permitiu eclodir – a ideia de um saber 

científico condicionado pela hipertrofia do texto legal positivado, o produto da 

atividade legislativa. 

Os pressupostos para a lei ser alçada ao cerne da ciência do direito 

remontam ao fim do absolutismo e à insurgência do pensamento liberal iluminista. 

Ditos acontecimentos são considerados conseqüências da contraposição entre o 

                                                 
14 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 17 ed. – São Paulo: Saraiva, 1996, p. 63 
15 HASSEMER, W.; KAUFMANN, A. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporâneas. 2. Ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2009, p. 463 
16 Ibid., p. 465 
17 NEVES, A. Castanheira. Questão-de-facto–questão-de-direito – ou o problema metodológico da 
juridicidade (ensaio de uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967, p. 873; FERRAZ JUNIOR, 
Tercio. A ciência do direito. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 18; GUERRA FILHO, Willis Santiago. 
Teoria da ciência jurídica. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 31 
18 DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 6 
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foro moral e a instância política, separação inicialmente forjada e tomada por 

pressuposto sine qua non para a manutenção da ordem que caracterizou o sistema 

monárquico absoluto19. Segundo Koselleck, foi a relação entre proteção e 

obediência que permitiu a concepção de um Estado absoluto, cujo objetivo era 

garantir a segurança dos indivíduos frente às guerras civis e tratava por racional a 

mera legalidade formal das leis, não importando o seu conteúdo20. As leis passaram, 

então, a ser morais por se originarem em um mandamento ditado pela situação 

política como necessário para que o Estado funcionasse como regulator dos homens 

em eterno conflito de interesses21. 

O modelo absolutista subordinou a instância moral às determinações 

políticas, e a moral dos indivíduos converteu-se em sua consciência privada, sendo  

relegada ao foro interior do súdito, que ao soberano não interessa, enquanto aquele 

cumprir seu dever de obediência. Foi justamente no desinteresse estatal pela vida 

privada, forma encontrada pelo Estado absolutista para por fim às guerras civis, que 

conseguiu se propagar o iluminismo, mormente a partir de sociedades secretas 

como a maçonaria22. 

Com o fim das guerras civis internas e das condicionantes externas ao 

Estado, que possibilitaram a formação do modelo absolutista, exsurge a crença do 

homem burguês no progresso e a vontade de influenciar a condução da sociedade, 

e não apenas sustentar economicamente o Estado. O pensamento progressista alia-

se à moral esclarecida dos cidadãos, os quais se consideram, então, autorizados a 

agirem contrariamente às determinações heterônomas estatais, vistas apenas como 

um estorvo a sua autonomia moral individual23. Passa a se tornar insustentável, por 

conseguinte, a subordinação da moral iluminista à política estatal absolutista.  

Da separação entre as instâncias morais e políticas, surge, por conseguinte, o 

embate entre as ideologias estatais e sociais, o qual é somado à insustentabilidade 

das condicionantes econômicas que eram o lastro do sistema e culminaram na 

queda da Bastilha24. 

                                                 
19 KOSELLECK, Reinhart. Critica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de 
Janeiro: EdUERJ/Contraponto, 1999. 
20 Ibid., p. 33 
21 Ibid., p. 36 
22 Ibid., p. 38 
23 Ibid., p. 16 
24 A importância do evento pode ser ilustrada pelo abalo na vida regrada de Immanuel Kant, que 
excepcionalmente postergou a hora de seu passeio vespertino ao receber a notícia, convencendo 
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O iluminismo constitui-se, pois, inicialmente, como conseqüência interna do 

absolutismo, em seguida como sua contraparte dialética e, ao final, como o opositor 

capital e arquiteto da derrocada do sistema então vigente25. 

A Revolução e o pensamento iluminista afetam sensivelmente o direito. A 

crítica do pensamento esclarecido e a necessidade de segurança jurídica no trato 

das relações da emergente sociedade burguesa passaram a exigir a valorização dos 

preceitos legais no julgamento dos fatos, que chegou a seu ápice com o 

desenvolvimento da escola da exegese, para quem o jurídico era o legal26 e a moral 

da sociedade passa a ser a vontade geral, expressada pelo Poder Legislativo, a 

quem cabe decidir e planificar os rumos do sistema burguês estabelecido no poder 

político. 

A caracterização do pensamento jurídico que se segue à Revolução Francesa 

não destoa, pois, da evolução dos demais ramos das ciências surgidas no século 

XVIII, como a sociologia, também influenciadas pelo pensamento kantiano na 

distinção entre ser e dever ser, que deságua na dicotomia entre questão de fato e 

questão de direito na formulação dos limites à cognição dos julgadores nos tribunais 

de cúpula. 

O positivismo jurídico legalista caracterizava o que se concebia por ciência do 

direito na Europa continental e tratava o direito, pois, como um dado em um sistema 

de normas positivas formalmente prescritas, cujo conteúdo é determinável de forma 

lógica e prescinde qualquer alusão aos fatos que subjazem sua aplicação. O direito 

seria, pois, algo “em si”, uma entidade objetiva e aos magistrados caberia apenas 

apreender e aplicar. A decisão de uma questão jurídica seria tão-somente conhecer 

a solução prévia oferecida pelo ordenamento, pois 

o direito e o facto seriam duas entidades objetivas independentes e 
separadas – cujo conhecimento podia ser respectivamente imputado 
a entidades em tudo diferentes e autônomas uma da outra – como 
ainda o distinguir, num problema jurídico concreto, a questão de fato 
da questão de direito se viria a traduzir num mero delimitar objetivo 

                                                                                                                                                         

toda a cidade de Königsberg de que um fato que abalou o mundo ocorrera. Cf. HOBSBAWM, Eric J. 
A revolução francesa. 5. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 25 
25 KOSELLECK, Reinhart. Critica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de 
Janeiro: EdUERJ/Contraponto, 1999, p. 19 
26 FERRAZ JUNIOR, Tercio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 6. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010, p. 50 
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de “o fato” relativamente a “o direito” ou deste relativamente àquele, 
enquanto entidades autônomas em si subsistentes.27 

O limite da atividade judicante torna-se, por conseguinte, a subsunção do 

direito criado pelo Poder Legislativo e expressão “des actes de la volonté générale”, 

cuja índole racional distingue-se da “volonté de tous”, esta empiricamente 

constituída28 e não interessante, por óbvio, quando se busca garantir os interesses 

da minoria que se encontre no poder. A razão encontrava-se, ademais, no âmbito 

formal da atividade legislativa de criação das leis, enquanto ao Judiciário restava a 

atividade lógica da aplicação dos pressupostos fixados, em uma clara separação 

entre os poderes, finalisticamente forjada para impedir o arbítrio judicial que se fizera 

presente no ancien régime29. O Judiciário encontrava-se circunscrito a um 

formalismo alheio à realidade política, econômica e social circundante, “o contacto 

do Juiz com a sociedade é eliminado: perante ele não estão relações sociais a 

solicitar-lhe homologação, pois tem simplesmente de ajuizar sobre factos mediante 

normas jurídicas.”30 

 Nesse sentido, os fatos tornam-se uma questão prévia ao direito, sem 

intersecções entre os dois mundos. Latorre ilustra o que se entende por fatos para 

esta corrente do direito nos seguintes termos:  

Una consecuencia importante de esta forma de concebir la actividad 
judicial era la clara distinción entre los hechos y el Derecho. Por 
hechos se entiende aqui los acontecimientos del mundo exterior, 
tanto si son manifestaciones de la voluntad humana (actos) como si 
son independientes de ella (hechos em sentido estricto). Y se 
incluyen también em esta amplia acepción de hechos las 
representaciones mentales y estados anímicos de las personas como 
la buena fe o la premeditación. Em quanto estos constituían la 
premisa menor, la distinción con el Derecho era clara. La misión de 
los tribunales era aplicar el Derecho a los hechos.31 

O alvorecer do positivismo jurídico se caracteriza, então, por aceitar que o 

direito resulta de um ato de poder competente e pode assumir qualquer conteúdo, 

                                                 
27 NEVES, A. Castanheira. Digesta: escritos acerca do direito, do pensamento jurídico, da sua 
metodologia e outros, vol. 1. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 519 
28 NEVES, A. Castanheira. O direito interrogado pelo tempo presente na perspectiva do futuro. O 
direito e o futuro – o futuro do direito. NUNES, António José Avelãs; COUTINHO, Jacinto Nelson 
de Miranda (Coords.). Coimbra: Almedina, 2008, p. 24 
29 NEVES, A. Castanheira. Questão-de-facto–questão-de-direito – ou o problema metodológico da 
juridicidade (ensaio de uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967, p. 108 
30 Ibid., p. 331 
31 LATORRE, Ángel. Introducción al derecho. Barcelona: Ariel Derecho, 2003, p. 76 
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sendo auto-referente, procedimental e irracional quanto ao seu teor32. O direito seria 

imputado exclusivamente à legitimação política, de modo que sua normatividade não 

seria mais aferível por uma validade material, mas sim meramente formal, a 

normatividade se identificaria com a legalidade, e sua aplicação, uma mera 

subsunção lógica. 

Caracterizado, pois, pelo escopo de garantir igualdade formal e segurança 

jurídica mediante uma pretensa univocidade de sentido do texto legal, distinguia-se o 

fato do direito aplicável à espécie, cujo sentido uniforme poderia ser determinado 

abstratamente pelas cortes superiores, a quem também competia o mister de 

analisar a correta aplicação das leis. É nesse contexto que se configura a moderna a 

distinção entre questão de fato e questão de direito na atividade desenvolvida pelas 

ditas cortes de direito estrito, de cassação33 ou superposição34. 

Por considerarem o texto legal como apenas mais um dado para a construção 

da norma jurídica, o qual deve ser conformado com as peculiaridades do caso 

concreto e levar em consideração as condicionantes histórico-sociais, os modelos 

jurídicos que se contrapõem ao positivismo refutam a distinção entre “questões de 

fato” e “questões de direito”, somente possível em um sistema jurídico que considere 

as normas jurídicas capazes de conter o fluxo de consciências e adequar a 

“realidade” às expectativas projetadas nos textos legais35. 

A atividade do jurista restringia-se, pois, no positivismo legalista, à descrição, 

sistematização e aplicação das regras positivadas, as quais enformariam o âmago 

do direito, em uma incessante busca pela desvinculação entre o campo político e a 

atividade do jurista, transformado na bouche de la loi. Constitui-se, logo, a ciência 

jurídica como um processo subsuntivo dominado por uma dualidade lógica redutora 

                                                 
32 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 2. Ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 131 
33 Assim denominadas nos ordenamentos jurídicos em que o tribunal superior cassa a decisão 
considerada em dissonância com a escorreita interpretação do texto legal e a reenvia para o tribunal 
de origem julgar novamente a controvérsia. 
34 “São órgãos de superposição os tribunais que, nos limites das competências constitucionalmente 
fixadas, têm o poder de rever as decisões dos órgãos mais elevados de cada uma das justiças. O 
Superior Tribunal de Justiça sobrepõe-se às Justiças locais e à Justiça Federal. O Supremo Tribunal 
Federal sobrepõe-se a todas as Justiças e ao próprio Superior Tribunal de Justiça.” (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. I. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 448) 
35 MAIA, Alexandre da. O direito subjetivo como imagem: da invisibilização dos paradoxos na teoria 
dos sistemas à interação e às situações comunicativas na pragmática normativo-comunicacional de 
Tercio Sampaio Ferraz Jr. ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs.). Filosofia e 
teoria geral do direito: homenagem a Tercio Sampaio Ferraz Junior. São Paulo: Quartier Latin, 
2011, p. 152 
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dos fenômenos a duas possibilidades: ou é isto ou aquilo, ou se encaixa ou não se 

encaixa, ou é fato ou é direito36. 

O método jurídico que emerge no século XIX e culmina no legalismo 

consistia, portanto, em um modelo jurídico pautado na lógica clássica, e cuja 

teleologia era garantir previsibilidade e uniformidade no trato do jurisdicionado, 

mediante a univocidade de sentido dos textos normativos e pautada em uma 

separação absoluta entre os poderes. Evitava-se, assim a hierarquização e 

personalização do poder, que permeava o absolutismo, e garantia-se uma 

progressiva separação entre política e direito e a cisão entre aqueles que ditam as 

regras e os que as aplicam à sociedade. 

Detentora do poder econômico e, após 1789, também do poder político, à 

classe burguesa interessava que as leis se consubstanciassem em verdades 

inquestionáveis, de modo que os seus interesses pudessem ser protegidos e suas 

demandas jurídicas resguardadas no presente e direcionadas para o futuro. Para 

tanto, era necessário eliminar o casuísmo, e a instituição de conceitos como a 

distinção entre as questões de direito e as questões de fato tornou-se instrumento 

útil nesse desiderato. É nesse contexto que Ovídio Batista lembra que “a separação 

entre ‘direito’ e ‘fato’ foi uma ambição das filosofias modernas, estando ligada, sem 

dúvida, à concepção do direito como uma prescrição normativa.”37 

Ao instituir conceitos operacionais como a distinção ontológica entre os fatos 

e o direito, almejava a classe burguesa dominante a perenizar, portanto, o 

liberalismo político e econômico que permitiu a superação do status quo ante (o 

absolutismo). Nesse sentido, foi a modificação na forma como a humanidade passou 

a perceber a história que permitiu a busca de uma “garantia do futuro certo” através 

do direito. 

Com a ruptura da visão que permeava o contexto pré-moderno, a sociedade 

passa a perceber o futuro não como o apocalipse ou através dos prognósticos 

escatológicos, mas como um processo contínuo de aperfeiçoamento para o 

“progresso” – conceito criado no século XVIII38 – rumo a um futuro incerto, onde os 

                                                 
36 FERRAZ JUNIOR, Tercio. A ciência do direito. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 36 
37 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Fundamentação das sentenças como garantia constitucional. In 
Revista de Hermenêutica jurídica: direito, estado e democracia. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 349 
38 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Trad. 
Wilma Patrícia Mass e Carlos Almeida Pereira. Revisão técnica por César Benjamin. Rio de Janeiro: 
Contraponto/PUC-Rio, 2006, p. 317 
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aparatos político e jurídico constituem formas de controle da contingência39. O futuro 

tornou-se, portanto, campo de possibilidades finitas e organizadas conforme o maior 

ou menor grau de probabilidade40, o qual não apenas modificava a sociedade, mas 

também a melhorava41, e que se tentava limitar com a construção de um horizonte 

de expectativas “voltado para o ainda-não, para o experimentado, para o que 

apenas pode ser previsto”42. Nesse sentido, o direito institucionalizado visa à 

aplicação das normas jurídicas em um futuro incerto que se busca conter e controlar 

com base em um espaço de experiência entendido por pressuposto à compreensão 

e interpretação dos textos normativos no devir. 43 

No afã de buscar a previsibilidade das decisões judiciais e garantir a 

aplicação uniforme do direito posto no presente à multiplicidade de situações que 

poderiam surgir no futuro, em uma utópica busca do futuro como uma repetição 

“clônica” do presente44, buscou-se construir um direito processual lastreado na 

distinção entre as questões de fato e as questões de direito, de modo que a 

inegabilidade dos pontos de partida era aliada ao controle da compreensão das 

razões de decidir, que se constituiriam dissociadas dos eventos que ensejaram sua 

aplicação. Tanto importava, pois, o momento ou as circunstâncias em que se dava o 

fato: a norma era atemporal no enquadramento da hipótese normativa ao caso 

decidendo. Tratava-se, portanto, não só de exorcizar o velho sistema absolutista, 

mas de garantir a manutenção das bases do pensamento burguês no devir.  

Ocorre que o homem sempre considerou o antigo como o verdadeiro e o novo 

como algo suspeito45. Este sentimento teve de ser assimilado pelo pensamento 

                                                 
39 MAIA, Alexandre da. Racionalidade e progresso nas teorias jurídicas: o problema do planejamento 
do futuro na história do direito pela legalidade e pelo conceito de direito subjetivo. ADEODATO, João 
Maurício; BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francisco. Principio da legalidade: da dogmática 
jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro, Forense, 2009, p. 5 
40 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Trad. 
Wilma Patrícia Mass e Carlos Almeida Pereira. Revisão técnica por César Benjamin. Rio de Janeiro: 
Contraponto/PUC-Rio, 2006, p. 31-32 
41 Ibid., p. 321 
42 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Trad. 
Wilma Patrícia Mass e Carlos Almeida Pereira. Revisão técnica por César Benjamin. Rio de Janeiro: 
Contraponto/PUC-Rio, 2006, p. 310 
43 MAIA, Alexandre da. Racionalidade e progresso nas teorias jurídicas: o problema do planejamento 
do futuro na história do direito pela legalidade e pelo conceito de direito subjetivo. ADEODATO, João 
Maurício; BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francisco. Principio da legalidade: da dogmática 
jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro, Forense, 2009, p. 7 
44 SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 8. Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011, p. 58 
45 SLOTERDIJK, Peter. Crítica de la razón cínica. Trad. Miguel Ángel Veja. 3. ed. Madrid: Siruela, 
2006, p. 52 



26 

 

ilustrado, antes que pudesse se manifestar como verdadeiro o novo que ela trazia. 

Todas as reformas que antecederam a Revolução de 1789 partiram da mesma idéia, 

de modo que as reformas religiosas se compreendiam como revoluções 

conservadores que obedeciam a um impulso de regresso às origens46 e 

O fato de que a palavra “revolução” significasse originalmente 
restauração, ou seja, algo que para nós é seu exato contrário, não é 
uma simples curiosidade semântica. As revoluções dos séculos XVII 
e XVIII, que para nós aparentam dar todas as provas de um novo 
espírito, o espírito da modernidade, pretendiam ser restaurações.47 

 Nesse sentido, ao impor a divisão dos poderes e alijar a capacidade 

interpretativa dos juízes, o movimento revolucionário – ao passo em que buscava 

uma ruptura do antigo espaço da experiência e imposição de um novo horizonte de 

expectativas – também se valia de um retorno às origens de uma teoria política 

anteriormente consolidada e que deveria ser retomada. Para além das referências 

clássicas, cite-se a primeira enciclopédia escrita da cultura ocidental, compilada por 

S. Isidoro de Sevilha (Cartagena, 560 - Sevilha, 4 de Abril de 636), para quem o 

escopo da lei escrita era evitar que os magistrados a esquecessem e assim se 

tornassem subjectivistas. Nesse sentido, consignou nas Etymologies: “deinde cum 

populus seditiosos magistratus ferre non posset, Decemviros legibus scribendis 

creavit”48. 

É, pois, a mescla entre a sabedoria dos antigos, a ruptura com o pensamento 

imediatamente anterior e a exaltação do pensamento iluminista gestado dentro do 

sistema absolutista que constitui o novo espaço de experiência e permite a formação 

de um horizonte de expectativas de controle do futuro, mediante o engessamento da 

atividade judicial por textos escritos no passado. Da ruptura surge, então, um novo 

modelo que busca frear novas rupturas ou retrocessos: um paradoxo da ideologia 

constituída sob o manto do axioma da filosofia da história de que “se a história 

inteira é única, também o futuro deve ser único, portanto diferente do passado”49. 

Ao almejar a petrificação do futuro, o modelo burguês vai de encontro, 

portanto, ao axioma no qual a ideia de progresso que permeia o seu ideário foi 

                                                 
46 SLOTERDIJK, Peter. loc. cit. 
47 ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 73 
48 CUNHA, Paulo Ferreira da. Memória, método e direito: iniciação à metodologia jurídica. Coimbra: 
Almedina, 2004, p. 28 
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edificada. Abre espaço, desta forma, a partir das próprias condicionantes que 

permitiram a sua formação e desenvolvimento – tal qual acontecera com o sistema 

que o antecedeu – a indagações acerca da coerência e viabilidade do sistema 

implantado, o qual, através do direito, no presente, planifica o futuro com base em 

experiências pretéritas.  

Não demora, destarte, para que o modelo jurídico pautado na possibilidade de 

controle do futuro no presente seja questionado e tentativas de superação passem a 

ser forjadas no seio do próprio ordenamento jurídico, ante a constatação de sua 

incapacidade de atender às novas demandas. O direito legislado não acompanharia 

o ritmo da crescente complexidade das relações sociais e o futuro que se projetava 

era, já no presente, tornado ultrapassado. Não se tinha mais a mesma perspectiva 

acerca do futuro esperado pelas classes dominantes e constituído no passado, de 

modo que a história que constituiu o futuro do direito estava a caminho de uma nova 

ruptura. Vê-se, pois, que  

o tempo história em e por que as culturas civilizacionalmente, não só 
se manifestam, mas verdadeiramente se constituem, é ele também o 
constituens do direito – e falo, não elementarmente das suas 
objectivações, e sim do seu próprio sentido, da sua intencionalidade 
constitutiva e dele diferenciadora no universo das culturais realidades 
humanas.50 

A ciência do direito nasce assim, tanto na França quanto na Alemanha, sob 

os auspícios do juspositivismo e dirigia seus olhares às construções históricas, como 

as Pandectas justinianas e o código napoleônico51, apesar das distinções teóricas 

quanto ao objeto que constituía o direito para as distintas escolas jurídicas 

permanecerem e se mostrarem ainda mais visíveis nas concepções oriundas das 

duas distintas tradições, apenas para se falar na tradição continental. Trata-se da 

oposição entre a concepção sistemática, de caráter formal-dedutivo, e aquele que 

acentua a inserção histórica e social do direito, que determina a busca do jurídico 

onde ele se dê concretamente52. 

Diante da dificuldade em se definir o objeto da ciência do direito, forma-se, 

pois, uma tendência natural a se transpor a discussão acerca do caráter científico da 

                                                 
50 NEVES, A. Castanheira. O direito interrogado pelo tempo presente na perspectiva do futuro. O 
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52 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da ciência jurídica. 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
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ciência jurídica do domínio do objeto para o domínio do método53 e fugir das críticas 

dos que, como Kirchmann, não vislumbravam cientificidade em um conhecimento 

que pode ser apagado com apenas três palavras retificadoras do legislador54 e que 

não adviria unicamente de um saber, mas, outrossim, de uma intuição, que não 

pode ser um critério de verdade, enquanto resultado de subjetividade casuística55. 

 

1.2 A superação do legalismo e a manutenção da base dicotômica entre ser e 
dever-ser, questão de fato e questão de direito, no conceito de ciência 
jurídica em Kelsen 

 

Para Pontes de Miranda, diante de todas as fragilidades das construções 

teóricas das escolas jurídicas formadas até então, foi apenas no século XX que se 

cogitou seriamente da definitiva constituição da Ciência do Direito56, período 

histórico que foi palco da depuração da observação científica do direito por Kelsen. 

Segundo o jurista austríaco, os movimentos que redefiniam a ciência jurídica e 

propugnavam uma superação do legalismo reinante a partir da revolução francesa 

aproximavam-se por demais da história, da política e da sociologia, o que findava 

por acarretar uma indistinção metodológica, bem como uma indefinição acerca do 

objeto específico da ciência do direito. Buscava, então, uma metodologia capaz de 

isolar da análise do direito o estudo de outras ciências e dos elementos que lhe seria 

estranho57, ao afastar as influências sociológicas pelo desinteresse nos aspectos 

fáticos vinculados ao direito, bem como ao alijar a axiologia da ciência jurídica, 

estudo que deveria ser realizado por outros campos do conhecimento humano, ao 

exemplo da política, religião, ética ou filosofia da justiça58. Ressalte-se, entretanto, 

que a neutralidade axiológica e o desprezo pelo material fático circundante, postas 
                                                 
53 HASSEMER, W.; KAUFMANN, A. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporâneas. 2. Ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2009, p. 466 
54 KIRCHMANN, José G. El carácter científico de la llamada ciência del Derecho, en La Ciencia del 
Derecho, Buenos Aires, 1949, p. 268 Apud AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José; RAFFO, Julio. 
Introducción al derecho. 4. Ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2004, p. 244 
55 Segundo Castanheira Neves, para Kirchmann, “o pensamento jurídico não seria um pensar 
científico, uma vez que ‘o direito não consiste só no saber, mas também no sentir: a sede do seu 
objeto não se encontra só na cabeça, mas igualmente no peito dos homens’; ‘em quase todos os 
problemas, jurídicos, a resposta deu-a já o sentimento, antes que principie a investigação científica’ – 
‘e o sentimento nunca e em nenhuma parte é um critério de verdade: é o produto da educação, do 
costume, da acção, do temperamento, numa palavra, do acaso’.” (NEVES, A. Castanheira. Questão-
de-facto e Questão-de-direito ou O Problema metodológico da juridicidade (Ensaio de uma 
reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967, p. 894) 
56 MIRANDA, Pontes de. Sistema de ciência positiva do direito. Tomo I. Campinas: Bookseller, 
2000, p. 55 
57 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 1 
58 DINIZ, Maria Helena. A ciência jurídica. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 14-15 
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como pressupostos na Teoria Pura, dizem respeito à ciência do direito, não ao 

direito, uma vez que este pode ser compreendido sob diversas matizes, dentre as 

quais a sociologia e a história do direito.  

O método kelseniano de ciência jurídica encontra-se lastreado na distinção 

fundamental extraída do dualismo neokantiano entre sein e sollen, a primeira 

correspondente ao objeto de estudo da natureza e a segunda ao da sociedade, 

respectivamente estudadas sob o viés da causalidade ou da imputabilidade dos 

fenômenos59, que é a “ligação de pressuposto e conseqüência expressa na 

proposição jurídica com a palavra ‘dever ser’”60. A aplicação do método da 

imputação é uma operação lógica que caracteriza a normatividade e a atividade do 

jurista, consistente na subsunção dos fatos às normas sistematicamente 

organizadas, cuja validade é observada não pelo seu conteúdo, mas pela obediência 

à hierarquia da Stufenbau. A norma seria um dado pronto e acabado, a quem o 

cientista jurídico voltava-se para descrevê-la e indicar o espaço reduzido para a 

interpretação do magistrado, que era resumido à moldura previamente estipulada 

pelo legislador e às opções que nela podem ser enquadradas61. 

Ocorre que a adoção, no direito, do formalismo científico clássico, com o corte 

epistemológico que opera em diversos setores objeto do conhecimento, “termina por 

exercer um efeito paralisante sobre a atividade cognitiva e subseqüentes distorções 

no conhecimento por ela gerado”62. Nesse sentido, perquirir se a “Lei de depuração 

da função pública”, publicada em abril de 1933, ou as “Leis de Nuremberg”, de 1935, 

que declaravam a incapacidade jurídica dos judeus e os proibia de contrair 

matrimônio ou praticar relações sexuais com pessoas da raça ariana, eram legais ou 

não, para o cientista do direito vinculado à tradição normativista kelseniana se 

tornava uma mera questão de obediência à competência da autoridade que a emana 

e obediência ao sistema hierárquico de normas, sendo considerado irrelevante 

qualquer questionamento quanto ao seu conteúdo. Acerca da concepção de ciência 

do direito para Kelsen, assevera Diniz,  

[...]é tão-somente descrever as normas. Isso porque ciência é 
conhecimento, e conhecer é uma simples e neutral apreensão 
conceitual de um objeto dado. Sendo assim, a Jurisprudência não 
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61 Ibid., p. 390 
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conhece a si mesma, mas ao direito entendido, sob o prisma 
gnoseológico como norma. A ciência não assume uma atitude ativa, 
já que apenas contempla o seu objeto. Eis porque, para Kelsen, não 
se pode dizer que a ciência do direito prescreve normas, pois se é 
ciência nada pode estabelecer, e se o fizer deixa de ser ciência.63 

Esta realidade de captura da vida pelas categorias positivadas na lei para a 

construção de uma ciência do direito não se coadunava, entretanto, com a realidade 

não-estática que emerge da complexidade crescente da sociedade no século XX, 

cujas raízes são observadas ainda no século XIX, quando as bases sociais, 

econômicas e culturais da sociedade se alteram, fazem o direito entrar em 

dissonância com o ambiente a que era imposto e “a sociedade é colocada diante da 

alternativa de ser a serva ou senhora dos instrumentos que cria”64, cenário em que 

se proliferam institutos como os conceitos indeterminados e as mudanças na forma 

de se compreender as regras que constituem o ordenamento jurídico.  

As conseqüências do pensamento positivista aliado ao ideário do nacional 

socialismo alemão levaram, entretanto, a uma redefinição do que se entende por 

direito e, por conseguinte, da ciência do direito em meados do século XX, apesar de 

as bases para esta mudança para a sociedade capitalista ocidental já se 

encontrarem presentes desde o século XIX, tanto na herança continental européia, 

quanto no pensamento evidenciado pela tradição pragmatista. 

 

1.3 Os antecedentes anglo-saxônicos da superação da lógica subsuntiva na 
decisão judicial: o direito sob a ótica do pragmatismo jurídico e filosófico 

 

Foram as próprias características de constituição do common law – cuja 

norma fundamental pode ser considerada a obrigatoriedade dos precedentes (stare 

decisis)65 e não o respeito a um conjunto hierarquicamente organizado de normas 

abstratas, como na tradição romanística – que impediram, naquele sistema jurídico, 

a hipertrofia da lógica subsuntiva na atividade judicial de forma tão profunda e 

duradoura quanto verificada no direito continental europeu.  

Ainda assim, a lógica subsuntiva também se espalhou no século XIX pelo 

direito anglo-saxão, fortemente criticada por Roscoe Pound como o “antiquarismo 
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64 SOUTO, Cláudio. Ciência e ética no direito – uma alternativa de modernidade. Porto Alegre: 
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jurídico”66. O direito, segundo a visão mecanicista que permeou o common Law, 

seria formado por um conjunto de regras constituídas em tempos imemoriais e que 

sempre perpassaram o direito comum, e cuja adaptação ou retificação só poderia 

ser feita pelo legislador, de forma limitada, com a instituição de leis, pois ao juiz 

caberia apenas descobrir, não criar o direito67. O direito americano, para Roscoe 

Pound, teria se transformado em uma espécie de direito natural historicamente 

cimentado, mais rígido que o mais rígido dos sistemas filosóficos jusnaturalistas68. 

Prevaleceu naquele século o pensamento capitaneado pelo professor da 

Universidade de Harvard, Joseph Beale, para quem o direito não poderia ser 

confundido com as sentenças judiciais, cujo limitado alcance não poderia merecer o 

nome de direito, configurado como algo uniforme, geral, certo e puro69. A tentativa 

de limitação da função criadora do direito pelos tribunais irradia-se, portanto, 

também no common Law. 

No sistema jurídico anglo-saxônico, a busca pela auto-afirmação do direito 

enquanto conhecimento que possa ser cientificamente observado e delimitado 

passa, então, por caminho similar ao verificado nos países de herança românica: a 

formação de um método lastreado na lógica clássica de aplicação do direito 

estabelecido, para, em seguida, buscar-se a superação de pré-conceitos quanto ao 

que se possa entender por lógica e ciência, bem como o que se pode esperar do iter 

e do produto da decisão judicial. Nesse desiderato, e com vistas à busca pelas 

respostas aos problemas vislumbrados nos sistemas originados na tradição inglesa 

dos precedentes, foi a doutrina formada pelo pensamento pragmático a mais 

profícua, sendo aqui destacada a contribuição de John Dewey para a superação da 

atividade judicante lastreada na lógica clássica tradicional. 
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law, Vol. I, Part I. Cambridge: Harvard University Press, 1916, p. 153-154) 
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Apesar de não ter sido partícipe formal do Clube Metafísico de Boston, 

movimento filosófico que constitui o surgimento do pragmatismo americano na 

segunda metade do século XIX, Dewey é considerado um dos expoentes do 

pensamento que permeou a filosofia, se espalhou pelos demais ramos do saber, 

inclusive o jurídico, e permanece atual, mesmo após quase dois séculos do seu 

advento. 

Diversos juristas contribuíram para a formação de uma filosofia do direito 

pragmática, destacando-se, entre outros, Oliver Wendell Holmes Jr., Benjamim 

Nathan Cardozo, Roscoe Pound e Richard Posner. Apesar de quantitativamente 

mais modesta, visto que sua incursão mais extensa no direito foi um ensaio 

intitulado “Logical Method and Law”70, John Dewey marcou o pensamento jurídico, a 

partir da ótica de um psicólogo, filósofo, educador, crítico social e ativista político, ao 

analisar o direito do ponto de vista do pragmatismo. 

Antes de se adentrar na contribuição do teórico em comento, faz-se mister 

elencar as características mais acentuadas e comuns aos teóricos do pragmatismo 

filosófico e jurídico americano doutrinariamente vinculados ao Clube Metafísico de 

Boston, tais como John Dewey. Trata-se de uma corrente de pensamento que busca 

superar qualquer dualismo que pudesse separar a teoria da prática71, artifício 

utilizado para a projeção de normas imperativas a um futuro incerto, que poderiam 

ser aplicáveis independentemente do contexto, em prol da segurança jurídica e da 

manutenção do status quo da sociedade. Para Richard Posner, 

o pragmatismo, tanto o da variante “paleo” quanto o da “neo”, 
representa uma rejeição progressivamente mais enfática de 
dualismos iluministas como sujeito e objeto, mente e corpo, 
percepção e realidade, forma e substancia, sendo tais dualismos 
vistos como os pilares de uma ordem social, política e jurídica 
conservadora.72 

Analisar o pragmatismo jurídico como um fenômeno histórico, considerado 

sob a ótica da sociologia e não estritamente sob o prisma lógico, é fixar como 

escopo a consideração dos efeitos práticos que as ações produzem. O magistrado 
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não é mais considerado a “boca da lei”, mas sim intérprete ativo da norma, 

fenômeno lingüístico que deve ser interpretado à luz das ocorrências empíricas73, 

sendo considerado o pensamento pragmático “uma espécie de antídoto para o 

formalismo legal que impregnava o direito americano e que o havia deslocado do 

mundo da vida para torná-lo um sistema auto-suficiente de pensamento”74. 

Ao livrar-se das amarras da literalidade textual e ao levar em consideração 

fatores que transcendem a resolução do litígio no caso concreto, o pragmatista visa 

a superar o iter meramente lógico no processo de interpretação e aplicação do 

direito. A essência da atividade do magistrado deve levar em conta, portanto, as 

conseqüências de decisões alternativas e igualmente possíveis.  

Não se há de falar, portanto, em interpretações “logicamente” corretas em 

uma análise pragmática do pensamento jurídico, visto que a interpretação não é um 

processo lógico75 de subsunção de textos normativos ao caso concreto: a letra da lei 

é assimilada como apenas mais um elemento integrante do processo de 

interpretação, ao lado dos precedentes, as preferências éticas do julgador e seu 

pensamento sobre políticas públicas76. Nesse sentido, a distinção entre fato e direito 

queda-se dissonante com a metodologia jurídica pragmática, visto que o direito só 

surgiria a partir dos fatos e em conjunto com inúmeros outros elementos 

extradogmáticos. 

Alerte-se que não se pode confundir o pragmatismo como mais um método 

dentre os demais. É considerado uma forma distinta de analisar os métodos, uma 

atitude, não uma técnica estritamente racional para encarar o direito ou qualquer 

outro ramo do conhecimento77. Não constitui, outrossim, um pensamento filosófico 

uniforme. Comporta concepções distintas, ao exemplo das divergências entre 

Charles Sanders Peirce e William James, ressaltando o primeiro a importância da 

lógica e o segundo uma conotação psicológico-humanista, considerada por Peirce 
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uma “frouxidão abusiva” do rigor científico original da filosofia pragmática78, pois da 

pureza do método científico (que não se confunde com o de Descartes, frise-se) não 

poderia aspirar nenhum propósito ulterior, nem mesmo o humanitário79. 

Para Cardozo, um dos maiores expoentes do pragmatismo jurídico, mais que 

a descoberta do direito aplicável à resolução da lide, o processo é a criação do 

direito em cima dos fatos existentes, arrimado no compromisso com os genuínos 

sentimentos de justiça da sociedade, com vistas à construção de soluções práticas e 

substancialmente éticas no caso concreto80. Superar o formalismo alijado das 

conseqüências do ato decisório é considerado um paradoxo pelo então Ministro da 

Suprema Corte dos Estados Unidos: 

Houve períodos em que a uniformidade, até mesmo a rigidez e a 
eliminação do elemento pessoal eram tidas como necessidades 
prioritárias. Numa espécie de paradoxo, cumpria-se melhor a 
finalidade quanto esta era menosprezada e se pensava apenas nos 
meios. Aos poucos, firmou-se a necessidade de um sistema mais 
flexível. Muitas vezes, o hiato entre a velha e a nova norma era 
transposto pela fraude piedosa de uma ficção.81 

A imposição de um direito legislado dissonante das exigências da sociedade 

seria, pois, inadmissível sob a ótica pragmatista. Para Cardozo, o Common Law não 

é e nem deve ser estacionário, e as mudanças não podem ficar a cargo da 

legislatura82. A norma deverá ser criada, por conseguinte, pelo juiz, quando 

confrontado com o caso concreto, de modo que não seria possível fixar a priori o 

sentido de um texto legal, decorrente da inexistência de dois casos concretos com o 

mesmo contexto histórico e sobre os mesmos pressupostos econômicos e condições 

sociológicas. E alerta: “Será que restrições que eram arbitrárias ontem podem ser 

úteis, racionais e, portanto, legítimas amanhã? Não tenho dúvida de que a resposta 

a essas perguntas deve ser ‘sim’.”83.  
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Na mesma linha, festeja Cardozo as palavras do Juiz Wheeler em Dwy vs. 

Connecticut Co.:  

O tribunal que melhor atende ao Direito é aquele que reconhece que 
as normas jurídicas criadas numa geração distante podem, depois de 
uma longa experiência, mostrar-se insuficientes para outra geração; 
é aquele que descarta a norma antiga quando encontra outra norma 
jurídica que representa o que estaria de acordo com o juízo 
estabelecido e assente da sociedade...84 

Observa-se, pois, que o pragmatismo jurídico apresenta-se como uma forma 

alternativa de pensar e construir o direito, dissonante da mera subsunção trazida 

pelo raciocínio jurídico lastreado na “lógica tradicional”, descrita como uma aplicação 

da figura silogística denominada – desde a Escolástica – por modus barbara85 – em 

síntese e aplicada ao direito traduzida na indicação legal contida na premissa maior, 

na subsunção da premissa menor ao caso concreto e na conclusão resultante das 

duas premissas: o dever ser concreto. 

 

1.3.1  O ceticismo no olhar pragmático de Dewey sobre a verdade na ética e 
nas ciências 
 

A contribuição de Dewey para o direito é decorrente não apenas de opúsculos 

específicos acerca do referido ramo do conhecimento, mas também de seu 

pensamento sobre a epistemologia, especialmente de suas incursões filosóficas 

quanto à possibilidade de alcance da verdade e do objetivismo nas ciências, com 

visível acento cético em seus escritos relativos aos tópicos citados. 

Ressalte-se, de antemão, que não se busca, pura e simplesmente, taxar John 

Dewey de cético, mas sim sublinhar o viés assumido pelo pragmatista diante das 

matérias em comento, posicionamento que irá desaguar na visão de Dewey sobre o 

direito, esmiuçada no tópico seguinte deste trabalho. A diversidade de matérias 

sobre as quais se debruçou o multidisciplinar pensador americano e as conclusões a 

que chegou impedem o seu enquadramento absoluto em uma única categoria, 

mormente quando se leva em consideração a dificuldade prévia de se definir com 

exatidão cada conceito que constitui as divisões usualmente formadas para a 
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organização pedagógica dos “conjuntos de pensadores”, os tipos ideais weberianos 

descritivos de fenômenos sociais86. 

O ceticismo, verificado em John Dewey quando trata da epistemologia, é 

entendido como um conjunto de posições tomadas pelo sujeito, em relação aos 

entes e ao conhecimento, marcado pela assunção, v.g., da acatalepsia, a 

impossibilidade de apreensão segura da verdade, da essência das coisas87, em 

síntese, é estabelecer a dúvida como premissa e como parte integrante da 

conclusão do pensamento. Para Adeodato, 

Tomando lições do ceticismo pirrônico, duas atitudes que podem 
conduzir a esse relativismo cético são uma isostenia no campo 
gnoselógico e uma ataraxia no campo ético. Isostenia significa 
procurar suspender quaisquer juízos definitivos, o que leva a uma 
visão de mundo e a um estado de espírito que os céticos consideram 
desejável. Isso se consegue ponderando os lados diversos das 
controvérsias, concluindo pela ‘igual força’ (literalmente isostenia) 
dos argumentos. Assemelha-se ao dissoi logoi de Protágoras, já 
referido: toda controvérsia tem lados diversos e não há um lado 
“certo”.88 

 Ao afirmar que “both sense and reason are implicated in every fruitful and 

significant statement of the world”89, refuta a possibilidade de uma investigação 

puramente objetiva, sem qualquer interferência do observador, e evidencia a 

existência de influências externas ao conhecimento formado por métodos, conceito 

aqui entendido na acepção grega como o caminho para se chegar a determinado 

fim90. Afasta, pois, o âmbito de investigação dos julgamentos e pesquisas da busca 

pela verdade para a seara do consenso, construído coletiva e cooperativamente em 

um ambiente democrático.  

A consecução e definição dos pressupostos que enformam o consenso 

constituem o cerne de grande parte da obra de Dewey, para quem 

O conhecimento não é produzido mecanicamente pela aplicação 
repetida de procedimentos algorítmicos usados por investigadores 
especializados, todos treinados da mesma forma. Ele é produzido 
pela pressão de demandas comunitárias, a luta entre a dúvida e o 
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hábito, as batalhas de indivíduos de formação, atitude, treinamento e 
experiências diferentes e a aplicação de métodos de investigação, 
tais como a imaginação e a intuição, que devem pouco ao 
treinamento de especialistas. Nenhuma elite detém o monopólio da 
verdade. De fato, a verdade está sempre fora de alcance, é, na 
melhor das hipóteses, um ideal regulatório e orientador. Se este for o 
caso da verdade científica, é também muito mais provável que seja o 
caso das verdades morais e políticas.91 

Se o raciocínio, lógico ou não, não consegue atingir a essência das coisas, 

muito menos poderia ser um método para descobrir a verdade absoluta92. John 

Dewey refuta, pois, a visão do raciocínio como um dreno para se alcançar a verdade 

e assume que o iter intelectual é apenas um meio de se lidar com o ambiente93, tal 

qual a ideia de homem “pobre” da antropologia filosófica94, para quem a linguagem 

constitui seu único ambiente, isto é, não existiriam critérios para a descoberta de 

uma verdade “objetiva”95, e que será adiante minudenciada, ao se tratar dos 

pressupostos filosóficos para a construção de um novel conceito pós-moderno de 

ciência do direito.  

Ao negar a filosofia como origem da verdade e consignar que “philosophy is 

henceforth a method and not an original fountain head of truth, nor an ultimate 

standard of reference”96, aproxima-se também da distinção formulada pelos céticos, 

que enquadram a verdade como objeto de uma filosofia essencialista e o consenso 

como o objeto da filosofia retórica97. Nesse sentido, corrobora Richard Posner ao 

descrever como “falibilismo” o ceticismo de Dewey acerca das alegações de verdade 

da epistemologia convencional98 e aduzir que: 

Dewey desenfatizou a busca pela verdade não apenas enfatizando o 
lado não teórico do conhecimento, mas também rejeitando a 
possibilidade de uma investigação completamente objetiva. Não há 
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como saber quando alguém descobre a verdade porque não se pode 
sair fora do universo e observar a correspondência entre ele e as 
descrições desse alguém. Tudo o que as pessoas são capazes de 
fazer e, felizmente, tudo em que estão realmente interessadas é 
assumir um controle melhor sobre seu ambiente, ampliando seus 
horizontes e enriquecendo e melhorando suas vidas. O 
conhecimento exigido para esses empreendimentos é coletivo. É 
adquirido pelos esforços cooperativos de diversos investigadores – 
sendo a inteligência distribuída por toda a comunidade em vez de 
concentrada num punhado de especialistas – e validada pelo 
julgamento de sua utilidade por parte da comunidade. Enquanto 
assunto prático, a verdade é consenso.99 

 Dewey rejeita, pois, a possibilidade de que o conhecimento científico possa 

um dia levar à verdade última e aduz ao verdadeiro escopo do método científico: 

uma superposição de crenças testadas e contrapostas. O papel dos cientistas não 

seria, portanto, descobrir a ultima ratio, mas sim manter a continuidade do jogo 

dialético de teses e antíteses100. Nas palavras de Dewey: “Science, on the other 

hand, is simply this general faith or creed asserting itself in detail; it is the practical 

faith at work engaged in subjugating the foreign territory of ignorance and falsehood 

step by step.”101. 

 A superação da possibilidade de se alcançar a verdade através do método 

científico e a equiparação do método e raciocínio das ciências duras à razão prática 

estabelecida, v.g., pelo direito, são posições filosóficas que reposicionaram a 

filosofia ética de Dewey como a busca pelo consenso em detrimento da verdade. 

Parte, portanto, de uma lógica que leva em consideração o bom-senso, os 

princípios, as conseqüências, a participação e os anseios da comunidade, para 

muito além da mera lógica subsuntiva tradicional que caracterizava a metodologia do 

direito e da ciência jurídica em seu tempo. 

 

1.3.2 A lógica “não tradicional” do direito: o pensamento de Dewey em 
“Logical Method and law” 
 

Ao analisar o mister do magistrado em seu artigo mais relevante para o 

direito, intitulado “Logical method and Law”, Dewey busca, além de afastar a referida 
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“lógica tradicional” da atividade judicante, desnudar a lógica que, segundo o autor, 

constitui as decisões judiciais, uma lógica aqui intitulada “não tradicional”.  

No referido opúsculo, publicado simultaneamente na “Cornell Law Quarterly” e 

na “The Philosophical Review” em 1924, o autor afirma que as condutas humanas 

são normalmente divididas em dois tipos: a instintiva e a deliberativa. Dewey 

considera que decisões intuitivas, apesar de serem decorrentes de ações não 

programadas e cujas conseqüências prováveis não são devidamente examinadas, 

tomadas pela rotina e palpites decorrentes do instinto, podem ser razoáveis e levar a 

resultados satisfatórios aos fins a que se destinam (no direito v.g., podem levar ao 

consenso ou o encerramento da lide). Nas ações do segundo tipo, ditas 

deliberativas, as decisões são o resultado da perquirição, comparação de 

alternativas, sopesamento de fatos, razões, princípios e premissas. Apesar de 

racionais, não necessariamente serão razoáveis as decisões proferidas por essa 

forma de conduta humana. 

A “teoria lógica” é o termo usado por Dewey para os procedimentos seguidos 

ao chegar a decisões do segundo tipo, deliberativas, distintas da lógica silogística 

ortodoxa, caracterizada pelo silogismo. Esses procedimentos, segundo o autor, são 

comuns a advogados, engenheiros, médicos e empresários e semelhantes aos 

empregados por cientistas, que possuem a vantagem de trabalhar sob condições 

mais restritas e controláveis102. Lógica, no sentido de Dewey, portanto “é, em ultima 

instância, uma disciplina empírica e concreta”103. Define o autor nos seguintes 

termos o que depreende por “teoria lógica”: 

“Now I define logical theory as an account of the procedures followed 
in reaching decisions of the second type, in those cases when 
subsequent experience shows that the procedures employed were 
the best which could have been used under the conditions.”104  

Quando juristas como Holmes descrevem o direito como existindo em tensão 

entre ‘lógica e bom senso’, Dewey assevera que, ao falarem de ‘lógica’, não se 

referiam ao que ele queria dizer, mas à consistência formal e correlação entre os 

conceitos, independentemente das conseqüências de sua aplicação ao caso 
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concreto, ou seja, o silogismo105. A superação do modelo silogístico se dá, segundo 

o autor, porque o pensamento humano não é iniciado por premissas, mas sim por 

um emaranhado de possibilidades igualmente aplicáveis à solução do caso, cuja 

escolha apenas emerge gradualmente após a análise do universo envolvido na 

situação perquirida. Deliberado o posicionamento ainda que vagamente, passa-se a 

buscar princípios, dados que possam formar as premissas da decisão racionalmente 

justificável e sobreposta às demais conclusões possíveis: 

“The problem is to find statements, both of general principle and of 
particular fact, which are worthy to serve as premisses. As matter of 
actual fact, we generally begin with a vague anticipation of a 
conclusion (or at least of alternative conclusions), and then we look 
around for principles and data which will substantiate it or will enable 
us to choose intelligently between rival conclusions.”106 

A superação do modelo silogístico na lógica da decisão judicial implica, 

destarte, a superação da dicotomia entre questão de fato e questão de direito, visto 

que nenhuma decisão pode ser estritamente de direito, quando o direito é formado a 

partir do fato, especialmente os conceitos jurídicos indeterminados. Se a conclusão 

da questão de direito é formada a partir dos pré-conceitos do julgador sobre os fatos, 

a dualidade conceitual perde o sentido no pensamento pragmático de Dewey. 

O pragmatista americano em comento arrima o seu entendimento em 

Aristóteles, quando assevera que nunca se delibera sobre os fins, mas apenas sobre 

os meios107 e o instrumental utilizado para arrimar as premissas da conclusão 

previamente formada, apesar de disposto no ordenamento jurídico, não pode ser 

utilizado como ponto de partida para qualquer deliberação, pois não é constituído de 

regras rígidas que possam ser prévia, literal e mecanicamente aderidas ao caso 

decidendo108: a santificação das normas “consolidadas” no passado e sua aplicação 

no futuro seria justamente o grande mal acarretado pela doutrina que defende a 

aplicação da lógica tradicional e precedentes necessários e imutáveis a casos 

                                                 
105 POSNER, Richard, Direito pragmatismo e democracia. Trad. Teresa Dias Carneiro. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 89 
106 DEWEY, John. Logical Method and Law. In The Philosophical Review, Vol. 33, n. 6, Nov., 1924, 
p. 567. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2179188> Acesso em: 03 jun. 2011 
107 DEWEY, John. The logic of judgements of practice. In The Journal of philosophy, psychology 
and scientific methods, vol. 12, nº 19, Set. 1915, p. 518. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/stable/2012995> Acesso em 04 mai. 2011. 
108 DEWEY, John. Logical Method and Law. In The Philosophical Review, Vol. 33, n. 6, Nov., 1924, 
p. 569. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2179188> Acesso em: 03 jun. 2011 
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concretos109. Apesar de possuir papel relevante no raciocínio deliberativo jurídico, a 

adaptação do instrumental que constitui as premissas da decisão à situação 

concreta, a constante transformação das leis e princípios que o constitui, é inerente 

ao processo deliberativo. Para o pragmatismo, não existe garantismos, tudo é, 

portanto, probabilístico110. 

A “lógica tradicional” traduziria parte, portanto, mas não todo o caminho 

percorrido até a escolha ou decisão deliberada. Todos os pensadores, mesmo os 

matemáticos ou físicos, formam ou influenciam suas próprias decisões e condutas 

no delimitado campo de suas ciências. Frise-se que o posicionamento de Dewey 

ainda não leva em consideração o pensamento de Niels Bohr sobre o papel do 

observador e sua influência no objeto de estudo na física quântica, consolidado – 

anos depois da publicação do artigo de Dewey – nos debates entre Einstein e Bohr e 

na Interpretação de Copenhaguen, cujas principais questões são sintetizadas por 

Soares, Paulo e Moreira nos seguintes termos:  

O colapso da função de onda, de certa forma, estabelece uma 
estreita relação entre o observador e o objeto observado, ou seja, 
entre o sujeito e objeto (o que é um dos pontos principais enfocados 
neste trabalho). De acordo com a Interpretação de Copenhagen, é 
como se a realidade dependesse de como ela é observada. Uma das 
dificuldades quase imediatas do princípio da decoerência advém de 
quando um fenômeno é observado por mais de um sujeito. Supõe-se 
que um observador A verifique o estado do Gato de Schrödinger, e 
constate que ele está vivo, sem que um outro observador B saiba 
disso. Se o observador B, depois de certo tempo, averiguar o estado 
do gato, deve necessariamente obter também que o gato está vivo, 
do contrário, pessoas diferentes experimentariam realidades 
incompatíveis. Isso implica dizer que o fato de o observador A saber, 
ou não, o estado do gato influencia o que o observador B 
experimenta ou vivencia. O problema é que tal processo, na teoria 
quântica, independe, por exemplo, da posição em que os 
observadores se encontram o que torna a Interpretação de 
Copenhagen não local: ou seja, haveria uma espécie de 
acoplamento entre todas as coisas do universo, independentemente 
da distância em que se encontrassem uma das outras.111 

                                                 
109 DEWEY, John. Logical Method and Law. In The Philosophical Review, Vol. 33, n. 6, Nov., 1924, 
p. 571. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2179188> Acesso em: 03 jun. 2011 
110 REGO, George Browne. O problema das grandes dicotomias: uma reflexão a partir do 
pragmatismo filosófico de Dewey acerca do método científico e suas implicações sociais, morais e 
jurídicas. Uma homenagem ao professor Tercio Sampaio Ferraz Jr. In ADEODATO, João Maurício; 
BITTAR, Eduardo C. B. (orgs.) Filosofia e teoria geral do direito: homenagem a Tércio Sampaio 
Ferraz Junior. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 442 
111 SOARES, Sabrina; PAULO, Iramaia Cabral de; MOREIRA, Marco Antônio. Textos de apoio ao 
professor de física, vol. 19, n. 4. Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Física, 2008, p. 14. Disponível 
em:< http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v19n4_Soares_Paulo_Moreira.pdf> Acesso em: 02 mar. 2012. 
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 Conforme já explanado, Dewey não vislumbra maiores distinções entre a 

lógica científica utilizada pelas ciências duras e as de natureza prática, como o 

direito, visto que, em ambas, o raciocínio e as conclusões são um entrelaçamento do 

método científico com o vai-e-vem do olhar do cientista, do intérprete do objeto, cuja 

influência sobre a investigação irá constituir o próprio resultado. A diferença, pois, 

reside apenas na matéria observada e na verificabilidade das hipóteses, mais 

simplesmente alcançada em ambientes de variabilidade restrita, como o das 

ciências duras. 

A escolha de assuntos para estudar (por exemplo, pedras em vez de 
almas) é evidentemente um outro fator do sucesso da ciência. Mas a 
escolha é em si guiada pela ética da investigação científica, que 
exige que hipóteses sejam testáveis porque, se não forem testáveis, 
não podem ser falsificadas e o que não pode ser falsificado também 
não pode ser confirmado.112 

A sistematização lógica do pensamento, ou das leis, é, portanto, para o 

pragmatista americano em comento, apenas um instrumento moldado pelo intérprete 

frente ao caso concreto, não um fim em si mesmo113. Conclama Dewey ao 

abandono da lógica tradicional no pensamento jurídico e à assunção da lógica das 

conseqüências, da predição de probabilidades ao invés das certezas silogísticas, 

cujas ferramentas (princípios gerais do direito, leis) apenas podem ser justificadas 

pelo resultado que fornecem114. Prever as possíveis decisões judiciais em 

determinada situação concreta não seria decorrente, muito menos possível, 

mediante o puro raciocínio lógico silogístico aplicado ao direito. A certeza prática, 

advinda da lógica no sentido proposto por Dewey, adviria da razoabilidade, 

regularidade e previsibilidade das decisões:  

“Enormous confusion has resulted, however, from confusing with 
each other theoretical certainty and practical certainty. There is a 
wide gap separating the reasonable proposition that judicial decisions 
should possess the maximum possible regularity in order to enable 
persons in planning their conduct to foresee the legal import of their 
acts, and the absurd because impossible proposition that every 
decision should flow from antecedently known premisses with formal 
logical necessity.”115 

                                                 
112 POSNER, Richard, Direito pragmatismo e democracia. Trad. Teresa Dias Carneiro. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 78 
113 DEWEY, John. Logical Method and Law. In The Philosophical Review, Vol. 33, n. 6, Nov., 1924, 
p. 562. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2179188> Acesso em: 03 jun. 2011 
114 Ibid., p. 571. 
115 Ibid., p. 569 
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O ponto fulcral do pensamento de Dewey é que o raciocínio legal assemelha-

se a qualquer outro raciocínio prático, gradativamente mais próximo ou distante do 

raciocínio científico. Como as preocupações do direito são práticas, o direito não 

pode ser ‘lógico’ no sentido estrito; nada prático poderia116. 

Observa-se, pois, que, segundo o pensamento de John Dewey, o 

ordenamento jurídico e as decisões judiciais não possuem elementos 

aprioristicamente formados. A influência do intérprete impede, nesse contexto, a 

existência de uma única decisão correta, de conceitos de verdade, moralidade e 

justiça únicos, assim como a delimitação de um direito único para a multiplicidade de 

situações postas à apreciação do julgador. Não somente em relação aos conceitos 

jurídicos indeterminados, como também para a definição de questões de direito 

passíveis de serem abstraídas dos fatos, dada a concepção do direito como oriundo 

do caso concreto.  

Considerado uma das fontes intelectuais da natureza retórica do 

conhecimento científico moderno117, John Dewey transparece sobremaneira o 

ceticismo e o relativismo em “Logical Method and Law”, que se constituiu obra 

paradigma a somar forças com a Nova Ordem Cultural adiante minudenciada para 

criticar o positivismo jurídico até então reinante na modernidade ocidental e 

influenciar a guinada interpretativa ocorrida com a crise do positivismo jurídico. É 

Dewey, destarte, co-responsável pela crise da dicotomia entre questão de fato e 

questão de direito. 

 

                                                 
116 POSNER, Richard, Direito pragmatismo e democracia. Trad. Teresa Dias Carneiro. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 90 
117 SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 8. Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011, p. 98 



 

 

 

2. A REAÇÃO EM CADEIA: a nova ordem cultural, a crise das ciências e 
do sistema lógico positivista no direito. O surgimento dos novos 
paradigmas metodológicos do direito na pós-modernidade 

 

2.1. Os fatores científico-culturais da crise do conhecimento humano 
 

A partir do último quartel do século XIX, fatores antropológicos e culturais 

sofrem uma reviravolta na sociedade européia e também nas Américas, onde o 

pragmatismo, como se viu, revolucionou o conceito de lógica e desmistificou o que 

se poderia entender por pressupostos para uma análise científica de determinado 

ente. O entendimento que o homem tem de si mesmo é questionado com a crítica 

ao individualismo moderno. Kant é criticado por Hegel, que, por seu turno, é posto 

em xeque por Marx, ao asseverar que o homem é um ser social118. Observa-se a 

alvorada do pensamento existencialista de Kierkegaard, seguido por Nietzsche e 

Freud119.  

O filósofo alemão de Röcken era um dos maiores críticos da “interpretação 

científica do mundo”, que estava a contaminar todos os ramos do conhecimento:  

Uma interpretação científica do mundo, como vocês entendem, meus 
senhores, seria por conseguinte ainda uma das mais estúpidas 
interpretações do mundo, isto é, das mais pobres de sentido: isso 
dito aos ouvidos dos mecanicistas e posto em sua consciência, eles 
que hoje gostam de se misturar com os filósofos e que imaginam de 
forma absoluta que a mecânica é a ciência das leis primeiras e 
ultimas, sobre as quais, como sobre um fundamento, toda existência 
deve ser edificada. Entretanto, um mundo essencialmente mecânico 
seria essencialmente desprovido de sentido! Se julgássemos o valor 
de uma música pelo que dela se pode calcular e contar, traduzir em 
fórmulas – como seria absurda semelhante avaliação “científica” da 
música! Que se teria captado, compreendido, reconhecido dela? 
Nada, estritamente nada daquilo que é “música”!120 

 A arte moderna – que previu o colapso da sociedade liberal com vários anos 

de antecedência121 – era também sintomática para a constatação de que o 

prognóstico do futuro, feito no início do século XIX com base em um modelo de 

razão cunhado no século XVIII, não se refletia na sociedade e já se tornara passado. 

                                                 
118 HASSEMER, W.; KAUFMANN, A. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito 
contemporâneas. 2. Ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2009, p. 95-114 
119 Ibid., p. 113 
120 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. 2. ed. São Paulo: Escala, 2008, p. 294-295 
121 HOBSBAWM, Eric J.. Era dos extremos – o breve século XX: 1914-1991. Tradução Marcos 
Santarrita; revisão técnica Maria Célia Paoli. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 178 
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A mudança de concepção acerca do que se pode entender por direito e o que 

constitui a ciência do direito tomou por base um lastro filosófico-cultural presente 

desde o século XIX e que culminou, na segunda metade do século XX, com o que 

denominamos a “nova ordem cultural” emergente no mundo capitalista ocidental, 

fortemente influenciada pelos Estados Unidos.  Inspirado no termo “nova ordem 

mundial”, que passou a representar, no final do século XX, um período de profundas 

transformações na sociedade e o anseio por tempos de paz em uma economia 

globalizada e de mercados unificados122, a nova ordem cultural traz em seu bojo a 

ruptura de paradigmas e a busca da superação de vetustas querelas 

epistemológicas e unificação de saberes em um mesmo bloco de incertezas 

conceituais. 

A aplicabilidade da racionalidade lógico-formal, a qual permitiria a concepção 

de um sentido para as leis, que seria atemporal e independentemente do caso 

concreto, sofre, no século XX, um desgaste por parte das próprias ciências que 

influenciaram a extensão do método cartesiano ao direito. A crítica feita por Einstein 

à imperfeição do método experimental estabelecido desde Galileu alertava para a 

existência de um conhecimento que, agora percebido, era lastreado em 

especulações ousadas o suficiente para serem capazes de preencher as lacunas 

entre os dados empíricos utilizados, visto que sequer existiam medições de tempo 

inferiores ao segundo123, fazendo ruir o rigor das medições até então considerados e 

que arrimavam a pretensa exatidão da física.  

A partir da teoria da relatividade de Einstein e a teoria da incerteza de 

Heisenberg, passa-se a compreender a “relatividade da simultaneidade” nos 

espaços-tempos (superando o espaço e tempo absolutos de Newton), que “qualquer 

observação sobre um sistema físico aumenta a entropia do sistema no 

laboratório”124 e os próprios físicos concluem que a reflexão filosófica sobre a ciência 

perdeu seu rumo na contemporaneidade, mormente por conta do formalismo que 

invadiu as ciências naturais e a lógica125, e causou a “idolatria da explicação 

teórica”126.  

                                                 
122 MAGALHÃES, Fernando. A nova ordem mundial, os Estados Unidos e o espírito de Hobbes. In 
Revista Perspectiva Filosófica, Recife: UFPE, Vol. VI, n. 12, Jul.-Dez. 1999, p. 14-18 
123 SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 8. Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011, p. 62 
124 Ibid., p. 73 
125 “(…) the origin of this crisis is to be found in an event that no one has fully recognized in all its 
significance: the irresistible irruption of the formal approach in some fundamental sciences such as 
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Assume-se, então, que a limitação estrutural do rigor do conhecimento 

humano só pode aspirar a resultados aproximados e por isso as leis da física eram 

tão somente probabilísticas, ainda mais quando o abalado o próprio rigor do 

instrumental da medição, ou seja, da matemática, a partir das investigações de 

Gödel127 e de estudos, v.g., como o da lógica paraclássica, a qual derroga o 

princípio da bivalência (toda preposição é verdadeira ou falsa) e permite a operação 

entre elementos tradicionalmente considerados incompatíveis dentro de um mesmo 

sistema, e entre sistemas e ordenamentos também vistos como incompatíveis, 

afastando a necessidade de exclusão recíproca, ao assumir que a incompatibilidade 

é apenas uma possibilidade de exclusão do alter, não obrigatoriamente uma 

necessidade matemática128. 

A crise do paradigma das ciências modernas será vista, a partir dos anos 70 

do século XX, também na química e na biologia, exemplificada por Boaventura de 

Souza Santos nas investigações do físico-químico Ilya-Prigogine e sua teoria das 

estruturas dissipativas, que traz uma nova concepção acerca do que se pode 

compreender por matéria e natureza, caracterizada pela historicidade, 

imprevisibilidade, espontaneidade, interpenetração, irreversibilidade e desordem dos 

sistemas, ao invés do determinismo ordenado e mecanicista herdado da física 

clássica129. O causalismo que, no modelo científico moderno, constitui a forma de 

conhecimento dos fenômenos naturais, perde espaço para o finalismo130. Passa-se, 

outrossim, a admitir a não-linearidade das funções dos sistemas complexos e 

compreender a ausência de relação direta e exata entre causas e efeitos, pois “a 

falta de controlo sobre as conseqüências significa que as acções empreendidas 

como causas têm, não apenas as conseqüências intencionais (lineares) da acção, 
                                                                                                                                                         

logic, mathematics, and physics.” (OMNÉS, Roland. Quantum Philosophy: undestanding and 
interpreting contemporany science. Translated by Arturo Sangalli. New Jersey: Princeton University 
Press, 1999 p. xi) 
126 OMNÉS, Roland. Filosofia da ciência contemporânea. Tradução de Roberto Leal Ferreira – São 
Paulo: Editora UNESP, 1996, p. 242 
127 “O teorema de Gödel fixou limites fundamentais à matemática. Ele provocou um grande choque na 
comunidade científica, pois derrubou a crença generalizada de que a matemática era um sistema 
coerente e completo, baseado em um fundamento lógico único. O teorema de Gödel, o princípio da 
incerteza de Heisenberg e a impossibilidade prática de seguir a evolução até mesmo de um sistema 
determinístico que se torna caótico formam um conjunto central de limitações ao conhecimento 
científico, que só foi reconhecido durante o século XX.” HAWKING, Stephen. O universo numa 
casca de noz. São Paulo: Saraiva; Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012, p. 158 
128 CARNEIRO, Maria Francisca. Direito e lógica – temas de direito perpassados pela lógica. 
Curitiba: Juruá, 2009, p. 71-73 
129 SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 8. Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011, p. 70 
130 Ibid., p. 72 
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mas uma multiplicidade imprevisível (potencialmente infinita) de conseqüências.”131. 

Nesse sentido, já aduzia Nietzsche ao asseverar que se fosse possível conhecer o 

conjunto das conexões históricas de causa e efeito, restaria demonstrado apenas 

que “nunca mais algo de absolutamente idêntico poderá sair da jogada de dados do 

futuro e do acaso.”132 Stephen Hawking, em fins do século XX, viria a ratificar a 

existência de limites à descrição exata das causas e efeitos dos fenômenos naturais. 

É sintomática desta crise de paradigmas que se instaurou nas ciências exatas a sua 

conclusão: 

Estamos acostumados a pensar que conhecemos exatamente o 
passado. Contudo, se a informação se perde em buracos negros, 
esse não é o caso. Qualquer coisa pode ter acontecido. [...]Se uma 
partícula cair no buraco negro, não se pode fazer nenhuma previsão 
segura com respeito à partícula restante. Isso significa que não há 
medida fora do buraco negro que possa ser prevista com certeza: 
nossa capacidade de fazer previsões definidas seria reduzida a zero. 
Assim, talvez a astrologia não seja pior do que as leis da física para 
prever o futuro.133 
 

A nova concepção da matéria, natureza, a assunção da não-linearidade nas 

relações entre causas e efeitos nos sistemas complexos permite, então, 

compreender porque estudos biológicos como a primatologia podem ser tão 

distintos, a depender da cultura da sociedade que a estude: a influência da 

biopolítica, que “estabelece diferentes redes de significação entre seres humanos e 

primatas, entre cultura e natureza”134, passa a ser não uma característica de 

imperfeição da ciência, mas um atributo e condição de formação do próprio saber 

científico. Supera-se, pois, a visão de que “a linguagem não pode moldar a natureza 

física e biológica”135. 

Antes mesmo de se irradiar para a química e biologia a crise do modelo 

moderno de ciência, já a partir de meados do século XX, a hermenêutica também 

sofreu mudanças consideráveis quanto ao que se entende por seu objeto e também 

                                                 
131 SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 8. Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011, p. 80 
132 NIETZSCHE, Friedrich. Da utilidade e do inconveniente da história para a vida. Tradução 
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Fronteira, 2012, p. 140 e 143 
134 SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 8. Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011, p. 87 
135 LLOYD, Christopher. As estruturas da história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995, p. 42 
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por sua teleologia. A perspectiva tradicional da hermenêutica, que dominou até o 

século anterior, considerava-a como um método: 

Como método foi entendida secularmente em todas as “ciências do 
espírito”, a filologia, a teologia, o direito, etc., e propunha-se definir os 
“cânones” e as regras metódicas específicas por que se haveria de 
guiar a interpretação dos textos erigida em cada um desses domínios 
culturais.136 

O pensamento tradicional pressupunha, portanto, uma isomorfia entre 

realidade e linguagem137, cabendo à hermenêutica apenas estipular o modus 

operandi da obtenção dos dados ônticos inerentes ao texto, ante a existência de um 

mundo “em si”, cuja estrutura pode ser conhecida através da razão e depois 

comunicada por meio da linguagem. Nesse mundo, não haveria espaço para os 

questionamentos céticos, pois, conforme o “primeiro Wittgenstein” afirmaria no 

primeiro quartel do Século XX, “O cepticismo não é irrefutável, mas patentemente 

absurdo, quando pretende duvidar onde não cabe perguntar. A dúvida, pois, só 

existe onde existe uma questão, uma questão apenas onde existe uma resposta, e 

esta somente onde algo pode ser dito.”138 

A partir do “segundo Wittgenstein”, que busca a superação do seu próprio 

pensamento exposto no Tractatus Logico-philosophicus, ocorre, parafraseando 

Oliveira139, uma verdadeira “reviravolta linguístico-pragmática na filosofia 

contemporânea”. Sua obra “Investigações filosóficas” busca o abandono do ideal de 

exatidão da linguagem, posto que, desligada das situações concretas do uso da 

linguagem, carece de qualquer sentido. Explica o autor: 

É inexato se eu não indicar a distância que nos separa do sol até, 
exatamente 1m? E se não indicar ao marceneiro a largura da mesa 
até 0,001 mm? Um ideal de exatidão não está previsto; não sabemos 
o que devemos nos representar por isso – a menos que você 
estabeleça o que deve ser assim chamado. Mas ser-lhe-á difícil 
encontrar tal determinação; uma que o satisfaça.140 

A significação das palavras só pode ser esclarecida, portanto, por meio do 

exame dos contextos em que são utilizadas, pois é o uso que decide sobre a 
                                                 
136 NEVES, A. Castanheira. O Actual problema metodológico da interpretação jurídica – I. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 385 
137 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia 
contemporânea. 2. Ed. São Paulo: Loyola, 2001, p. 120 
138 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-philosophicus. Tradução de José Arthur Giannotti. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional/EDUSP, 1968, p. 128 (destaques no original) 
139 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia 
contemporânea. 2. Ed. São Paulo: Loyola, 2001. 
140 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução José Carlos Bruni. Col. Os 
Pensadores, São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 61 
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significação das expressões lingüísticas141. Nesse sentido, ilustra Wittgenstein: “432. 

Todo signo sozinho parece morto. O que lhe dá vida? – No uso, ele vive. Tem então 

a viva respiração em si? – Ou o uso é sua respiração?”142. A linguagem deixa de ser 

considerada apenas um instrumento de representação para se tornar a seara que 

condiciona a experiência humana na terra143. 

A superação da dicotomia entre natureza/cultura e entre ser/objeto, dada a 

influência do pesquisador na formação do objeto de pesquisa e no resultado da 

análise, é percebida, portanto, nos mais diversos ramos das ciências, levando, 

segundo Boaventura de Souza Santos, a uma conseqüência epistemológica 

relevante: a concepção de todas as ciências como ciências sociais144, pois, no 

cenário aqui exposto, “todo o conhecimento científico-natural é científico-social”145, 

“como se a máxima de Durkheim se tivesse invertido e em vez de serem os 

fenômenos a ser estudados como se fossem fenômenos naturais, serem os 

fenômenos naturais a ser estudados como se fossem fenômenos sociais”146, 

aproximando o discurso científico, inclusive, do discurso artístico e literário147. 

Superam-se barreiras, rompem-se conceitos e paradigmas nos mais diversos ramos 

do conhecimento, constitui-se uma nova ordem científico-cultural. 

Destarte, a ideia do direito como um estado de organização dos arbítrios 

individuais oriunda do século XVIII não se enquadrava com a realidade vigente. 

Conceitos como, v.g., legalismo e liberalismo passam a ser questionados por novos 

conceitos que constituíam a expressão de um futuro novo e serviam para ordenar, 

sob novos lemas, as massas descontentes com o novo – já tornado antigo – regime 

liberal-legalista. E, segundo Koselleck, quanto menor o conteúdo de experiência 

desses conceitos, maior a expectativa que deles surgia, relação esta que considera 

                                                 
141 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia 
contemporânea. 2. Ed. São Paulo: Loyola, 2001, p. 132 
142 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução José Carlos Bruni. Col. Os 
Pensadores, São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 129 
143 ZACCARIA, Giuseppe. Trends in contemporant hermeneutics and analytical philosophy. In Ratis 
Juris, 12, nº 3, sept. 1999, p. 275 
144 SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 8. Ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011, p. 85 
145 Ibid., p. 89 
146 Ibid., p. 91-92 
147 Ibid., p. 92 
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ser a característica da estrutura temporal da modernidade148: uma sucessão de 

“ismos” rumo ao “progresso”. 

Observa-se, pois, que, a partir da viragem lingüística de Wittgenstein, a 

compreensão do sentido dos textos e, portanto, também das normas jurídicas, 

“depende da situação histórica em que a frase é usada e não do ato intencional de 

querer significar”149. De forma análoga, uma vez que também lastreados nessa 

concepção histórica, surgiram, desde o século XIX, no campo do direito, os 

primeiros movimentos que se contrapuseram ao modelo de racionalidade reinante 

desde a Revolução Francesa. Estão postos, portanto, os fatores para a derrocada 

do sistema lógico positivista que constituíram até então o que se compreendeu por 

ciência do direito para a tradição continental europeia. 

2.2. As novas metodologias pós-modernas: o sistema jurídico entre o 
ceticismo e o cognitivismo.  

 

A decadência do modelo de ciência do direito tradicional e do positivismo 

jurídico inicia-se justamente com a consubstanciação do pensamento nas grandes 

obras legislativas do século XIX, dentre as quais, o ZPO (Código de Processo Civil) 

e o BGB (Código Civil) alemães. A codificação do direito, aliada aos dogmas da 

inegabilidade dos pontos de partida e do non liquet, formava uma ideia de sistema 

jurídico fechado e sem lacunas, capaz de regular todas as relações sociais, 

mediante normas de conteúdo previamente estabelecidos e subsumíveis às 

questões de fato; a reviravolta dos fatores antropológicos, econômicos, culturais e 

filosóficos já referidos, entretanto, contradizia o posicionamento estatal e iria 

encontrar amparo na filosofia do direito insurgente. E seria justamente em 

homenagem à ideia de progresso e de garantia da segurança jurídica, as quais 

formaram o pensamento positivista, que se buscaria interpretar as normas perante o 

caso concreto, historicamente conformado e adequado às novas expectativas da 

sociedade, validando-se interpretações não pela conformidade com premissas 

estabelecidas no passado, mas sim pela adequação aos anseios presentes e futuros 

                                                 
148 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Trad. 
Wilma Patrícia Mass e Carlos Almeida Pereira. Revisão técnica por César Benjamin. Rio de Janeiro: 
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149 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia 
contemporânea. 2. Ed. São Paulo: Loyola, 2001, p. 135 (destaque no original) 
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da comunidade150, ensejando uma redefinição do que se pode compreender, nesse 

novo contexto, pelo objeto do direito e da ciência do direito. 

A primeira resposta ao direito tornado uma juridicidade meramente formal foi 

realizada ainda no século XIX, na Alemanha, com a Escola Histórica151.  

Posteriormente, a contestação do modelo positivista-legalista ecoa na França no 

pensamento de Geny e a Livre Investigação do Direito, na Alemanha, com a Escola 

do Direito Livre de Hermann Kantorowicz, bem como no pragmatismo americano e 

no realismo escandinavo, apenas para elencar algumas de uma panóplia de 

movimentos que tem em comum a refutação do abstracionismo e surgem antes do 

recrudescimento positivista, capitaneado pelo pensamento kelseniano, e sua 

tentativa de reformular a teoria jurídica, da qual o formalismo de Bobbio e até 

mesmo de ingleses como Hart, que deixam de lado o empirismo britânico para 

aventurarem-se em uma árida jurisprudência analítica, podem ser considerados 

partícipes152.  

A logicidade da teoria pura de Kelsen aplicada ao pensamento nacional-

socialista alemão e as conseqüências dele surgidas implicaram o desamparo da 

razão moderna no pós-guerra, momento em que surgem diversos outros modelos 

jurídicos lastreados na busca por alternativas à racionalidade positivista vigente. 

Sintomático da exigência de reconsideração da teoria do direito é o pensamento de 

Radbruch, que passa a antepor justiça à segurança como valor cardeal do direito, no 

que ficou conhecido como a fórmula de Radbruch, e admitir a invalidade de normas 

legais insuportavelmente injustas, analisadas mediante um corpus de referências 

axiológicas basicamente correspondentes aos direitos do homem, a cuja 

observância está vinculado o direito, sob pena de ser considerado inválido. Sintetiza-

se esse pensamento em seu opúsculo Fünf Minuten Rechtsphilosophie, publicado 

pela primeira vez como uma circular aos estudantes de Heildelberg em 1945:  

If laws deliberately betray the will to justice—by, for example, 
arbitrarily granting and withholding human rights—then these laws 

                                                 
150 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 
2. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 31 
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lack validity, the people owe them no obedience, and jurists, too, 
must find the courage to deny them legal character.153 

A crise do pós-guerra mostra que o vetusto método de aplicação do direito ao 

caso concreto, lastreado na lógica subsuntiva, na fixação a priori de conceitos 

imutáveis e de dicotomias como a distinção entre as questões de fato e as questões 

de direito, mostrava-se anacrônico, ante a nova ordem cultural e a influência cada 

vez maior não só da economia, mas da cultura americana como um todo no resto do 

mundo capitalista, inclusive sua visão pragmática do direito lastreada na lógica não-

tradicional anteriormente exposta.  

O grande boom mundial do pós-guerra, segundo Hobsbawm154, foi, nos EUA, 

a manutenção de velhas tendências do sistema vigente e, para o resto do mundo, a 

assimilação do modelo americano de sociedade, com seu modelo de produção em 

massa fordista que se espalhava para novos tipos de produção, da construção civil à 

junk food, da popularização do turismo e de bens de consumo como geladeiras e 

máquinas de lavar. Também as duas únicas instituições internacionais de fato 

criadas sob os acordos de Bretton Woods de 1944 (o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional, visto que o modelo original da Organização das Nações 

Unidas desmoronou) eram, na prática, subordinadas à política americana155, cuja 

influência na economia dos países destruídos na Segunda Grande Guerra era ainda 

mais visível em virtude do Plano Marshall156.  

Esse contexto de repentinas mudanças, com influência nos mais diversos 

setores das sociedades capitalistas ocidentais e das ciências, conforme visto no 

capítulo anterior, ficou marcado pela busca de um nome, um novo conceito para 

tentar exprimir aquilo que caracterizava um novo tempo histórico em transformação. 

Tal qual a fictícia Macondo de Gabriel Garcia Marquez, em que as coisas, em seu 

início, eram tão novas que careciam de nomes, e para mencioná-las era preciso 

apontar com o dedo157, também o ambiente decorrente de todas as mutações 

vislumbradas na sociedade ocidental e que, nas décadas seguintes ao pós-guerra, 
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restaram ainda mais evidentes, necessitavam, outrossim, de uma denominação, ou, 

ao menos, de um prefixo: pós. 

Quando enfrentam o que o seu passado não as preparou para 
enfrentar, as pessoas tateiam em busca de palavras para dar nome 
ao desconhecido, mesmo quando não podem defini-lo nem entendê-
lo. Em determinado ponto do terceiro quartel do século [XX], 
podemos ver esse processo em andamento entre os intelectuais do 
Ocidente. A palavra-chave era a pequena preposição “após”, 
geralmente usada na forma latinizada “pós” ou “post” como prefixo 
para qualquer dos inúmeros termos que durante algumas gerações 
foram usados para assinalar o território mental da vida no século XX. 
O mundo, ou seus aspectos relevantes, tornou-se pós-industrial, pós-
imperial, pós-moderno, pós-estruturalista, pós-marxista, pós-
Gutemberg, qualquer coisa. Como os funerais, esses prefixos 
tomaram conhecimento oficial da morte sem implicar qualquer 
consenso, ou na verdade certeza, sobre a natureza da vida após a 
morte. Assim a transformação mais sensacional, rápida e universal 
na história humana entrou na consciência das mentes pensadoras 
que a viveram.158 

 Esse conceito, plurívoco e ainda em formação159, caracteriza-se pela busca 

da superação do modelo de mundo arraigado desde a modernidade160 nos mais 

diversos ramos do conhecimento humano e é alcunhado de paradigma pós-

moderno. Entendido, então, como um período de transição avesso às pretensões 

universais e atemporais do discurso moderno161, em virtude da crescente 

complexidade nas relações intersubjetivas e descrença na possibilidade de 

conhecimento pleno do meio circundante, cujo status quo era anacrônico às antigas 

concepções epistemológicas lastreadas no iluminismo, racionalismo cartesiano e 

positivismo lógico, culminando na profusão de ideias de superação dos paradigmas 

vigentes, conforme tratado no tópico anterior. A transição do paradigma moderno 

para a pós-modernidade constrói um amplo campo de novos futuros alternativos 

possíveis, um horizonte tão aberto quanto aquele que a modernidade fundou e que, 

da mesma forma que surgiu, como conseqüência e oposição do sistema 

antecedente, veio a perecer. 

Nesse contexto, o que se poderia considerar por ciência do direito e método 

jurídico de um tempo moderno também não poderia corresponder ao horizonte de 
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expectativas da sociedade pós-moderna, pois, ao revés do que propugna a 

afirmação cartesiana que lastreou o pensamento moderno, passa-se a admitir que 

dois juristas façam sobre o mesmo dado um juízo contrário, sem que se possa 

afirmar que um dos dois se engana162. Nas palavras de Falcão163, 

Podemos sintetizar o conceito de pós-modernidade e fixá-lo no 
âmbito do debate jurídico como sendo um movimento que reúne 
posturas crítico-reflexivas acerca da racionalidade tradicional, tanto 
quanto a suas potencialidade quanto a suas limitações, apontando 
para o momento histórico no qual nos tornamos conscientes de não 
ser mais possível sustentarmos a possibilidade de dar explicações 
através de um único sistema filosófico que possua eficácia e 
legitimidade em todos os domínios do saber humano. 

O papel do jurista na interpretação e aplicação das normas sofre, portanto, 

uma guinada nas décadas seguintes ao pós-guerra, dentro do contexto de uma 

sociedade pós-moderna, com a instauração de uma cultura reflexiva acerca da 

atividade do operador do direito, designada no final dos anos 70 de “guinada 

interpretativa”164. Trata-se, pois, de uma mudança de função da hermenêutica: mais 

do que simplesmente uma reflexão sobre a aplicação da norma ao caso, sobre a 

decisão ou sobre o método em que se lastreiam os juízos, passa a integrar o próprio 

direito, constitui a norma aplicável ao caso, faz parte do “pensar o direito”165. “Os 

métodos formalistas e dedutivos cedem cada vez mais espaço para a autonomia 

(criativa e interpretativa) dos sujeitos historicamente situados” e não mais se 

considera a interpretação agregada ao direito posto e acabado, uma vez que a 

ordem jurídica, formada por símbolos, só passa a existir após o sentido que lhes 

atribui, apenas após a inteligibilidade que lhe é conferida pela hermenêutica, pelo 

que Nelson Saldanha conclui ser o direito o resultado da interação entre ordem e 

hermenêutica166. 

Apesar de ser assente a necessidade de superação do paradigma positivista, 

bem como majoritária a resistência a um retorno ao jusnaturalismo, surge a querela 

acerca da forma como se dará o preenchimento dos juízos de valor na interpretação 

e constituição da norma, se a construção estará entregue à subjetividade do 

intérprete ou se seria possível, ao menos em parte, fundamentar e justificar 
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racionalmente as valorações efetuadas, bem como realizar o caminho inverso, 

criticando-as. Nesse contexto, apenas para exemplificar, eclode na filosofia do 

direito o pensamento de Castanheira Neves167, Theodor Viehweg168, Friedrich 

Müller169, Robert Alexy170, Ronald Dworkin171, Michel Troper172 e Miguel Reale173.  

Passar-se-á, pois, a discorrer não sobre o pensamento de cada um 

isoladamente considerado, mas acerca das correntes em que podem ser, de certa 

forma, enquadrados o pensamento que aflorou nesse período de crise 

paradigmática no direito pós-moderno, para tratar das semelhanças ou das notas 

distintivas quanto ao método e resultado da interpretação jurídica, tomado como 

lastro comum ao pensamento de todos a ideia de superação da dicotomia conceitual 

entre questão de fato e questão de direito, a qual constitui parte do objeto da 

pesquisa ora realizada, após o estabelecimento do método de estudo destes 

conceitos lastreado em uma nova concepção da ciência do direito adiante 

expressada. 

Castanheira Neves174 divide as racionalidades observadas a partir da 

segunda metade do Século XX em: lógico-teórica, característica do direito moderno 

(“A racionalidade de pura discursividade ou de exclusiva relação entre proposições 

num modo de inferência necessária entre elas” caracteriza a racionalidade lógica, 

enquanto a racionalidade teórica é “A racionalidade de um discurso de referência 

objectiva, mediante uma relação (ou esquema) sujeito/objecto”175) e a racionalidade 

prática. 
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Esta última é o âmbito das controvérsias da pós-modernidade, subdividindo-

se em três: a racionalidade finalístico-tecnológica (um “programa condicional” 

Luhmanniano atuante segundo compromissos de oportunidade e mediante cálculos 

variáveis de eficácia176), a racionalidade material propugnada por Neves (que 

entende “o direito como um problema de uma validade problemático-judicativamente 

realizanda, a solicitar consequentemente um pensamento prático-jurisprudêncial”177  

e considera essencial ao pensamento metodológico-jurídico o comprometimento do 

direito com uma ética de responsabilidade imanente e intencional da axiológica 

normatividade jurídica178) e a procedimental, que pode ser tópico-retórica ou 

argumentativa.  

Apesar de distintas, as teorias que surgem na pós-modernidade também 

podem ser reunidas, ainda que grosso modo, em dois grandes grupos: um engloba 

as teorias ditas “cognitivistas” e outro as “céticas”, cujo critério distintivo básico seria 

a controlabilidade racional das interpretações179. Uma posição intermédia é 

visualizada por Hart, para quem a tripartição separaria dos outros dois blocos 

teóricos os adeptos da ideia de que a interpretação só seria racionalmente 

controlada nos chamados “casos fáceis”, pois fora deste âmbito tratar-se-ia do 

arbítrio do julgador. Nesse sentido, ilustra o filósofo anglo-saxão: 

My view advanced in this book is that legal rules and principles 
identified in general terms by the criteria provided by the rule of 
recognition often have what I call frequently 'open texture', so that 
when the question is whether a given rule applies to a particular case 
the law fails to determine an answer either way and so proves 
partially indeterminate. Such cases are not merely 'hard cases', 
controversial in the sense that reasonable and informed lawyers may 
disagree about which answer is legally correct, but the law in such 
cases is fundamentally incomplete: it provides no answer to the 
questions at issue in such cases. They are legally unregulated and in 
order to reach a decision in such cases the courts must exercise the 
restricted law-making function which I call 'discretion'.180 

Dentro do grupo dos que podem ser considerados adeptos do cognitivismo, 

encontram-se os que teorizaram a interpretação e o raciocínio jurídico a partir da 

filosofia hermenêutica, especialmente a gadameriana: a designada “jurisprudência 
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hermenêutica”. Segundo a corrente em questão, trata-se da superação da ideia de 

que a interpretação da lei e a qualificação dos fatos seriam dois atos distintos: os 

dois planos desenvolver-se-iam simultaneamente, e não de forma sucessiva181. A 

interpretação que faria a norma legal transmutar-se em previsão normativa ocorreria 

apenas no caso concreto, que, por sua vez, apenas transforma-se em um caso 

típico dentro da norma legal182, já que o texto da norma não seria promulgado para 

ser apenas compreendido, mas para ser trabalhado pelo jurista183. Constitui-se, 

portanto, uma circularidade hermenêutica que não se enquadra na vetusta dicotomia 

entre questão de fato e questão de direito, já que não existiria uma interpretação 

abstrata da norma, cujo sentido só poderia ser adquirido diante do caso: a cisão 

entre interpretação da lei e qualificação dos fatos é substituído pelo “vaivém do 

olhar”, no lugar da concatenação metódica e ordenada das etapas lógico-

subsuntivas184. 

A matriz cognitivista assenta a possibilidade de se aferir a validade do 

resultado da decisão, nesse contexto em que a interpretação da norma não mais se 

coaduna à mera aplicação das regras hermenêuticas tradicionais, seja pela análise 

de sua coerência com a construção hermenêutica do sentido do texto a partir da 

tradição em que está inserido e dos pré-juízos da comunidade de intérpretes185, na 

esteira do pensamento de Gadamer e Dworkin, seja pela ideia de que a certeza 

jurídica relaciona-se com o afastamento da arbitrariedade na construção do sentido 

das normas, a partir da aceitabilidade da aplicação razoável do direito como a 

correta e racional decisão186, a exemplo do que apregoa Aulis Aarnio ou Recasens 

Siches187, ou da aplicação do direito que atenda aos pressupostos axiológicos da 
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juridicidade, que decorrem não de uma imanência jusnaturalista, mas da própria 

constituição histórica do direito ocidental188. 

Robert Alexy, por seu turno, formula uma teoria da argumentação composta 

por regras procedimentais que assevera não terem sido inventadas, mas sim 

descobertas e compiladas, dado serem preexistentes nas mais diversas teorias 

constituintes do discurso prático, e que, eliminadas as suas imperfeições com o 

tempo, poder-se-ia normatizar um código da razão prática189 que orientaria a 

conduta correta a ser adotada mediante a adoção e “procedimentos juridicamente 

regulados”190, cuja racionalidade não seria decorrente de um procedimento 

meramente formal, mas também de cunho conteudístico. O conteúdo misto da 

racionalidade leva, portanto, a considerar o seu pensamento como uma teoria 

eclética entre positivistas e jusnaturalistas191.  

A corrente dita cognitivista, sintetizada nas teorias dos autores acima 

relatados, abarca concepções diversas, porém todas lastreadas na ideia de que é 

possível, de uma forma ou de outra, o controle racional das decisões judiciais, ainda 

que sob distintas rubricas para o conceito de racionalidade. 

É, entretanto, justamente a base filosófica hermenêutica relativista que 

constitui o calcanhar de Aquiles da jurisprudência hermenêutica, dilema que só pode 

ser compreendido pela análise da contingência histórica que o formou192.  

A aparente contradição entre seu fundamento filosófico relativista e o escopo 

da jurisprudência hermenêutica, que seria o desenvolvimento de “meios de um 

trabalho controlável de decisão, fundamentação e representação das funções 

jurídicas”193 é, por conseguinte, posta em cheque pelo pensamento assistemático 

que se formou concomitantemente a ela no pós-guerra, pelo fato de vislumbrarem os 

cognitivistas a possibilidade de, na constituição da norma e superação da distinção 

entre questão de fato e questão de direito, unir-se uma metodologia que garanta a 
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192 JUST, Gustavo. Da hermenêutica filosófica à nova vulgata metodológica do direito público: o 
itinerário de uma contigência histórica. ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs.). 
Filosofia e teoria geral do direito: homenagem a Tercio Sampaio Ferraz Junior. São Paulo: Quartier 
Latin, 2011, p. 507 
193 MÜLLER, Friedrich. Metodologia do direito constitucional. 4. Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 68 



59 

 

previsibilidade e racionalidade na construção desta fusão entre o caso e a norma 

constituída a partir de uma situação concreta sobre a qual se debruça o intérprete. 

O ceticismo caracteriza-se pelo descrédito na possibilidade de um saber 

jurídico racionalmente orientado mediante pressupostos científicos na interpretação 

e aplicação do direito posto194. O direito seria, pois, uma tecnologia, esta 

compreendida em um sentido mais abertamente metafórico, remetendo ao conceito 

grego de techne e ao seu correlato latino, ars, uma metafórica conexão entre 

significantes e significados em um “jogo sem bola” que só em sua própria operação 

pode ser compreendida195, já que os enunciados jurídicos, para esta corrente, são 

dotados de várias significações entre as quais o jurista deve escolher, sem que o 

produto desta interpretação possa ser considerado verdadeiro ou falso196. Tratar-se-

ia, por conseguinte, tão somente de um resultado interpretativo “discutível”197 – 

segundo o pensamento tópico, que nesta corrente pode se considerar inserido – um 

exercício de poder, segundo a teoria realista da interpretação198. 

A norma jurídica aplicável ao caso e resultado da interpretação constituir-se-

ia, portanto, não em uma medida lógica, mas ideológica. O processo de decisão não 

estaria limitado pelo ordenamento positivado, mas sim, formado casuisticamente; 

não são regras, mas apenas “regularidades”, aduz Sobota199, já que, diante do caso 

concreto, o que muito há é a probabilidade de uma decisão, mas nunca uma 

certeza200, sendo impossível a determinação do sentido das normas aplicáveis por 

explicações puramente racionais201. 
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Apesar de distintas as formas de tomada de decisão entre as correntes 

céticas acima exemplificadas, possuem em comum a constatação de que a atividade 

do operador do direito não pode se resumir a operações lastreadas na lógica 

clássica, muito menos dela se extrair resultados racionalmente considerados ou 

presumivelmente esperados, dada a insuficiência do método lastreado na razão 

iluminista para o sistema jurídico, ainda que não se descure do relevante papel da 

argumentação dedutiva em contextos de decisão menos complexos e mais 

repetitivos202. 

2.3. O lugar da ciência do direito na encruzilhada metodológica 
contemporânea 
 

Diante de um cenário em que se digladiam os adeptos das metodologias 

jurídicas de cariz cético ou racionalista, as dificuldades de se vislumbrar a existência 

de uma ciência do direito decorrem das objeções fundadas em um modelo de 

certeza ainda permeado pela razão solipsista cartesiana de possibilidade do 

conhecimento da verdade através de um método comum a todos os 

observadores203. Afasta-se a cientificidade do conhecimento jurídico em virtude da 

incerteza acerca do que se poderia considerar por objeto da ciência jurídica, bem 

como pela ausência de consenso quanto ao seu método. Mesmo que nenhuma 

ciência substantiva moderna, inclusive a Física, considere-se, na 

contemporaneidade, uma ciência exata, mas apenas ciência probabilitária, 

relativa204, o pré-conceito dos que estudam as ciências “exatas” em relação à ciência 

jurídica persiste, ainda que com lastro em uma epistemologia que desconsidera os 

pressupostos da filosofia da linguagem e da própria alteração das estruturas 

tradicionais das ciências no século XX.  

Perdura, outrossim, na seara do direito, a resistência de parte dos intérpretes 

da praxis jurídica em aceitar a insuficiência do método subsuntivo, da lógica 

tradicional, para a resolução satisfatória dos problemas concretos, temerários de que 

a perda deste instrumental clássico acarrete a supressão do status de saber capaz 

de ser cientificamente observado, dada a ausência de segurança quanto ao iter do 
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raciocínio a ser exposto nos casos decidendos, mesmo que muitos dos métodos 

propostos possam alcançar resultados similares205. Sintomática dessa resistência é 

a manutenção, mesmo na contemporaneidade, da concepção de hermenêutica 

como um instrumental de cânones interpretativos capazes de se fazer descobrir o 

sentido exato da norma jurídica, uma tradição herdada de Emilio Betti e inaugurada 

no país por Maximiliano, para quem a tarefa do intérprete é procurar dentre os 

pensamentos possíveis o único juridicamente correto206, e cujos seguidores 

representam relevante parcela da doutrina brasileira e são exemplificados por Lenio 

Luiz Streck207 com trechos das obras de Maria Helena Diniz, José Eduardo Soares 

de Melo, Paulo Dourado de Gusmão e Arnoldo Wald. 

No contexto pós-moderno já referido, em que se esvai a distinção entre as 

ciências que a tipologia neokantiana taxa de positivas (ou naturais) e culturais (ou do 

espírito, humanas, ou sociais), as quais passam a confluir para um saber social, 

aproximado das artes, é anacrônico também manter incólume a ideia de Carnelutti 

de que a matemática, a física ou a biologia possam ser ciências mais “maduras” do 

que a ciência jurídica208, como se maturidade científica decorresse do alcance de 

consensos universais, ainda que temporários, quanto aos métodos ou objetos de 

determinada ciência. Nesse sentido, exemplifica Thomas Kuhn o que considera o 

padrão de desenvolvimento de uma teoria madura com os estudos sobre a natureza 

da luz pelos físicos, que, no final do século XVII, sobrepuseram as teorias 

epicuristas, aristotélicas ou platônicas pelo paradigma newtoniano, modelo superado 

apenas mais de dois séculos após o seu estabelecimento209, o que demonstraria 

uma relativa estabilidade consensual quanto aos seus métodos e objeto.  

Da mesma forma, atribui Christopher Lloyd o status de maturidade científica à 

cada vez maior unificação de domínios temáticos e redução das teorias, como se 

estivessem as ciências em um constante processo de refinamento no varejo e 

apenas ocasionalmente reordenadas e unificadas no atacado210. Para o referido 
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historiador estruturalista australiano, ainda está em curso nas ciências sociais um 

“processo altamente contencioso de estabelecimento inicial de domínios de 

conhecimento e suas metodologias”211, o qual seria o último estágio de um processo 

que dura três séculos até o alcance de um “consenso sobre conceitos definidores, 

metodologias e teorias gerais”212. Ou seja, para os adeptos de uma visão 

escatológica da evolução das ciências, até mesmo o tempo de maturação de um 

saber cientificamente considerado seria previamente estabelecido: trezentos 

anos213.  

Atribuir maturidade a um determinado saber pela maior incidência de 

consensos entre seus observadores em um dado momento histórico é, entretanto, 

desconsiderar as especificidades na formação e mutação dos distintos objetos que 

constituem o foco de observação de cada ramo do conhecimento. É, outrossim, 

conceber a história de forma escatológica, como se todos os entes caminhassem 

inarredavelmente para um mesmo fim: o consenso universal entre os observadores. 

Foram, no entanto, as próprias ciências ditas exatas e naturais as responsáveis pelo 

anacronismo do conceito moderno de maturidade científica – ao desnudarem a 

incerteza na constituição de seus elementos, suas relações de causa e efeito não-

lineares e ao revalorizar o caos sem atribuir ao futuro uma visão negativa214. 

Ao se tentar sopesar a maturidade de uma determinada ciência em relação a 

outra, há de se considerar, portanto, que os ramos do conhecimento possuem 

distintas escalas entre a existência temporal dos objetos em análise e o tempo 

disponibilizado aos observadores para a formação dos conceitos respectivos, e que 

não necessariamente uma constatação mais recente será objeto de mais conflitos 

interpretativos do que outra mais antiga. A origem do universo é, para a cosmologia, 

um fenômeno natural que sempre intrigou os homens e a teoria do Big Bang, o 
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relato atualmente vencedor, ainda é continuamente refutado215 de maneira não tão 

diversa quanto construções sociais mais recentes, como o debate sobre o instituto 

do testamento vital sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro. As etapas de 

reprodução das flores são, por outro lado, objeto de tantas poucas controvérsias 

quanto o direito dos cônjuges a se divorciarem no Brasil, mormente após a Emenda 

Constitucional nº 66 à Constituição Federal de 1988.  

Pode-se falar, portanto, em uma ciência com objeto mais ou menos 

consensual do que outra, mas nunca em uma ciência mais ou menos madura, o que 

desconsidera as especificidades de cada ramo do conhecimento e atribui uma pecha 

hierarquizante que não se coaduna com a crise observada no paradigma moderno 

das ciências. Lembra Adeodato que “O fato de físicos e geólogos se acharem mais 

‘científicos’ do que os juristas é uma questão de grau. Há mais ‘objetividade’, sim, 

em seu conhecimento, no sentido de que há menos interesse e menos 

complexidade na observação”216. 

Reconhecer a fluidez e mutabilidade do conteúdo do direito é, portanto, 

apenas fruto da consciência de sua historicidade, sem qualquer comprometimento 

ao seu status de ciência217, cujo conceito também não é estanque e amoldou-se à 

nova ordem cultural pós-moderna: deixou de ser vista como a busca da verdade 

cartesiana para exprimir simplesmente uma “intenção de objetividade”218. 

Superada na pós-modernidade a visão estreita do direito como o conjunto de 

regras positivadas pelas autoridades estatais competentes, ante a concepção 

hermenêutica de que a norma é constituída perante o caso, sendo a legitimidade da 

decisão tomada pelo magistrado racionalmente observável ou não, a depender da 

corrente que observe esta atividade, é chegada a hora de uma redefinição também 

do que se pode compreender por ciência jurídica.  

Não visa este trabalho, conforme já alertamos desde o início, delimitar como o 

direito deve ser aplicado no caso concreto, qual a metodologia jurídica mais 

                                                 
215 FRANK, Adam. 3 Theories That Might Blow Up the Big Bang. In Discover Magazine. New York, 
Apr. 2008. Disponível em <http://discovermagazine.com/2008/apr/25-3-theories-that-might-blow-up-
the-big-bang/article_view?b_start:int=0&-C=>. Acesso em 15 fev. 2012 
216 ADEODATO, João Maurício. o paradoxo entre a retórica do paternalismo e o pragmatismo de uma 
ética da tolerância diante do problema da tortura – um diálogo com Tercio Sampaio Ferraz Junior. 
ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs.). Filosofia e teoria geral do direito: 
homenagem a Tercio Sampaio Ferraz Junior. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 578 
217 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 
2. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 38 
218 NEVES, A. Castanheira Questão-de-facto e Questão-de-direito ou O Problema metodológico da 
juridicidade (Ensaio de uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967, p. 903 



64 

 

adequada à busca da decisão judicial no paradigma pós-moderno, se há ou quais 

são os preceitos éticos que constituem o direito. A tarefa aqui desenvolvida é menos 

ambiciosa, busca-se, diante da profusão de paradigmas decorrentes das mudanças 

ocorridas na sociedade com a crise do modelo racionalista moderno, tentar 

apresentar uma forma de se conceber a ciência jurídica que prescinda a tomada de 

posição quanto a um ou outro modelo metodológico e, neste trabalho, aplicá-la ao 

paradigma escolhido para a análise da (in)distinção conceitual entre questão de fato 

e questão de direito na cognição dos conceitos jurídicos indeterminados pelo STJ. 

Ressalte-se, todavia, que para a formação do modelo doravante apresentado não se 

pode descurar as escolhas e os pré-conceitos que lastreiam o marco teórico da 

concepção ora exposta, aqui considerada e delimitada mediante a concepção da 

retórica tripartida nos níveis material, estratégico e analítico, cujo objeto de análise 

(o direito, mais precisamente neste trabalho, as problemáticas atinentes aos 

conceitos de questão de fato e questão de direito) é influenciado pela nova ordem 

cultural européia, pelo pragmatismo e pela confluência de ideias opostas, porém 

simultaneamente admitidas (tal qual propugna a lógica paraclássica já referida) no 

tempo histórico considerado pós-moderno.  

É dizer: não é o objetivo deste trabalho formular mais uma metodologia do 

direito, que passaria a se somar àquelas anteriormente referidas e tantas outras 

mais. Busca-se, sim, primeiramente delinear uma concepção retórica de ciência do 

direito para, em seguida, tentar aplicar esta nova metodologia da ciência do direito, 

que pressupõe a convivência dos múltiplos e contraditórios paradigmas 

metodológicos do direito, a superação do modelo de cientificidade fundado na 

modernidade e a assunção das limitações humanas à interação e conhecimento dos 

objetos que constituem a realidade a que se possui acesso, aplicando-a, ao final à 

análise da (in)distinção conceitual entre questão de fato e questão de direito, a partir 

do paradigma do conceito jurídico indeterminado de improbidade administrativa 

dolosa nos recursos especiais. 

 



 

 

3. POR UMA CONCEPÇÃO RETÓRICA DA CIÊNCIA DO DIREITO: 
contributos para uma redefinição da ciência jurídica e estudo da 
(in)distinção conceitual entre questão de fato e questão de direito nos 
recursos especiais 
 

3.1. A superação da concepção reducionista da retórica pela visão tripartite e 
os pressupostos gnoseológicos de uma realidade retórica 

 

Segundo Boaventura de Souza Santos, as relações entre a ciência e a 

retórica não estariam ainda tão desenvolvidas quanto as relações entre o direito e a 

retórica219, além de lastreadas em conceitos de ciência e retórica que considera 

incompatíveis com a realidade pós-moderna220. Desenvolve-se neste tópico esta 

relação para tentar esquadrinhar uma nova concepção de ciência do direito formada 

pelo pensamento retórico, distinto da concepção de Perelman sobre a nova 

retórica221, ou mesmo a novíssima retórica do sociólogo lusitano222, ambas 

consideradas reducionistas, conforme adiante minudenciado, segundo a visão 

lastreada na tripartição retórica formulada por Ballweg223 e Adeodato224. 

A concepção da retórica seccionada em três distintos planos (material, 

estratégico e analítico) e tomada como instrumental para compreender o que se 

pode considerar por objeto e método da ciência do direito lastreia-se em 

pressuposto gnoseológico da visão de mundo caracterizada pelo dualismo da 

antropologia filosófica, que observa o homem como um ser pobre ou um ser rico225. 

Trata-se de uma dicotomia que é o reflexo do embate entre o pensamento clássico 

de Parmênides e Heráclito, representativo da oposição entre os ontológos e os 

retóricos.  
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Segundo a visão antropológica da filosofia lastreada no pensamento 

ontológico do filósofo Parmênides, o ser humano seria um ente “rico” ou pleno, cuja 

linguagem existiria para se constituir em um reflexo dos dados ônticos preexistentes 

da realidade, sendo ao homem possível a tarefa de apenas descobri-los e descrevê-

los. Heráclito, por seu turno, observa o ser humano “pobre” ou carente, cuja 

linguagem constitui seu único ambiente, ou seja, não existiriam critérios para a 

descoberta de uma verdade “objetiva”, pois todo ente seria constituído pela própria 

linguagem e todo conhecimento humano resumir-se-ia a acordos lingüísticos 

intersubjetivos de maior ou menor permanência no tempo, mas todos 

circunstanciais, temporários, autorreferentes e assim passíveis de constantes 

cisões226. As ideias formariam, na visão retórica de mundo, um cosmos que o mundo 

aparente reproduziria227 e a relação do homem com a “realidade” seria indireta, 

seletiva e, antes de tudo, metafórica228.  

Na mesma linha, aduz Nietzsche que, “em sua afirmação que o ser é uma 

ficção, Heráclito terá eternamente razão. O ‘mundo das aparências’ é o único real, o 

‘mundo-verdade’ foi somente acrescentado pela mentira’”229 Aproxima-se nesse 

ponto do pensamento de Schopenhauer, para quem “o mundo a cercá-lo existe 

apenas como representação, isto é, tão somente em relação a outrem, aquele que 

representa, ou seja, ele mesmo”230, pois “a existência de todos os objetos, na 

qualidade de objetos, representações e nada mais, reporta-se de volta, sem 

exceção, àquela relação necessária de um com o outro, consiste apenas nela e, 

portanto, é completamente relativa.”231 

Ante a pressuposta inexistência de eventos “em si”, e a concepção de que a 

realidade é constituída pela comunicação, seria desarrazoado a busca pela verdade 

última e desconsiderar que não só a linguagem é retórica, por traduzir uma doxa e 

                                                 
226 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. São 
Paulo: Saraiva, 1996, p. 197-198 
227 BLUMENBERG, Hans. Una aproximación antropológica a la actualidad de la retórica. Las 
realidades en que vivimos. Trad. de Pedro Madrigal. Madrid: ediciones Paidós, 1999, p. 118 
228 Ibid., p. 125 
229 NIETSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos ídolos – ou como filosofar a marteladas. Tradução Carlos 
Antonio Braga. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal, vol. 28. São Paulo: Escala, 
[2000?], p. 30 
230 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação, Iº Tomo. São Paulo: 
Editora UNESP, 2005, p. 43 
231 Ibid., p. 46 
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não uma epistéme232, como o próprio ambiente social em que vivemos igualmente o 

é. Ao ambiente formado pelas idéias transmitidas nas interações entre os utentes da 

língua, ou seja, ao que se pode compreender por “realidade” ou matéria fática dos 

entes apreensíveis, Ballweg denomina retórica material233. 

A retórica material se dá, pois, quanto à própria condição biológica do ser 

humano, vez que sequer a linguagem corporal, formada pelos impulsos físicos e 

químicos, consegue ser apreendida pelo cérebro humano sem uma prévia 

decodificação e transformação em impulsos elétricos pelo cérebro humano234, cuja 

aferição de correspondência com a realidade e exclusão da configuração de surtos 

ou patologias psicóticos (v. g., esquizofrenia) só pode ser realizada quando um 

relativo número de outros indivíduos possui relato similar da “realidade”235, ou seja, 

“dentre os infinitos relatos concorrentes, os (temporariamente) vencedores são os 

‘fatos’, a ‘realidade’”236. O indivíduo é, dessarte, uma instância retórica por 

excelência237, visto que sua realidade é quimicamente, biologicamente e 

psicologicamente238 construída.  

Frise-se, entretanto, que, ainda assim, é casuística a definição de qual o 

universo mínimo de observadores necessários para a constatação que aquela 

“realidade” corresponde à “real”, se é ou não a maioria dos observadores quem irá 

(ou deveria) definir o que assim será, ou mesmo se é ou não possível a coexistência 

de duas “realidades” igualmente válidas para o mesmo ente, tal qual a observação 

da luz enquanto onda ou partícula. Mesmo em conceitos menos mutáveis, em que o 

contexto de observação não possui tanta relevância quanto, v. g., para os conceitos 

de sociedade, cidadão, deveres e direitos fundamentais, questão de fato e questão 

de direito, pode se concluir de tal forma, pois “todos os domínios cognitivos são, por 

constituição, válidos apenas na comunidade específica dos observadores que 

                                                 
232 BALLWEG, Ottmar. Retórica analítica e direito.In: Revista Brasileira de Filosofia. Tradução João 
Maurício Adeodato. São Paulo, nº 163, Vol. XXXIX, p.175-184, jul/set, 1991, p. 176 
233 BALLWEG, Ottmar, loc. cit. 
234 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 41 
235 Ibid., p. 42 
236 Ibid., p. 139 
237 MEYER, Michel. A retórica. São Paulo: Ática, 2007, p. 91 
238 A distinção entre neurose e psicose ilustra a construção psicológica da realidade, da retórica 
material de um determinado indivíduo. Segundo Meyer (Ibid., p. 91), na neurose, o indivíduo deforma 
o problema, distorce a realidade verificada por outras pessoas: é o sujeito alcoólatra que afirma não 
exagerar e ser capaz de parar de beber quando quiser; o marido que bate na mulher, mas não é 
violento. Na psicose, por seu turno, a barreira entre o real e o imaginário simplesmente é suprimida, 
como na hipótese do sujeito que acredita piamente ser Napoleão. 
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aceitam o critério de validação de ações adequadas que define tal comunidade”239, 

de forma que o controle da realidade se dá através da coerência dos critérios de 

validação, ou seja, da linguagem sobre os relatos, nunca sobre os próprios 

eventos240, estes últimos tidos por únicos e irrepetíveis e inapreensíveis em sua 

totalidade, dado o “abismo gnoseológico”241 a que é condenado o homem por sua 

própria constituição biológica. 

 A retórica material observa, então, a “intermitente solidificação” de relatos 

apreendidos das comunicações intersubjetivas vencedoras, de acordo com os 

critérios de validação casuisticamente dominantes: a definição dos enunciados 

verdadeiros (distintos, ressalte-se, do que se entende tradicionalmente por 

verdade)242. Essa dimensão material corresponde, pois, ao método, literal e 

etimologicamente ao caminho (όδóς, odos)243 que as pessoas percorrem, os relatos 

integrantes dos “fatos” da vida, os discursos retoricamente regulados, ou seja, ações 

e reações lingüísticas a estímulos igualmente lingüísticos.  

Em síntese, constitui-se a retórica material pelos relatos sobre eventos, 

apreendidos e difundidos por meio da circulação das palavras que a eles são 

temporalmente relacionadas, situadas nos seus enraizamentos sociais, pensadas na 

sua carga afetiva e emocional, tanto quanto no seu conteúdo intelectual, que se 

tornam, assim, tal como os mitos ou os complexos de valores, as forças coletivas 

pelas quais os homens vivem o seu tempo e, por conseguinte, as constituintes da 

“psique coletiva” de uma civilização244, revelando “o caráter retórico da própria 

existência humana”245, uma vez que “la ‘realidad’ no es una referencia objetiva, 

exterior al discurso, sino que siempre está construída en y por el lenguaje”246.  

Ao lidar o direito, portanto, com uma “verdade construída”, relativa e apenas 

aferível em função do contexto em que se insere e produzida em um processo do 

                                                 
239 MATURANA R., Humberto. Cognição, ciência e vida cotidiana. Organização e tradução Cristina 
Magro, Victor Paredes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 144  
240 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 142 
241 Ibid., p. 136 
242 FERRAZ JUNIOR, Tercio. A ciência do direito. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 11 
243 ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e 
outros fundamentos éticos do direito positivo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 38 
244 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria Manuela 
Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 43 
245 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 144 
246 CHARTIER, Roger. El presente del pasado: escritura de la historia, historia de lo escrito. Mexico 
D.F.: Universidad Iberoamericana, 2005, p. 33 
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qual participa ativamente o intérprete247, e não pré-existente e apenas descoberta 

pelo “operador do direito”, forma-se um sistema de solução de conflitos cujas 

decisões partem de premissas não propriamente verdadeiras, mas aceitas (ou 

impostas) à comunidade a que se destina como verdadeiras248, pois o “o consenso 

sobre a legitimidade do poder é decorrência de um trabalho discursivo"249. Tem-se 

que o repertório e estrutura do sistema que compõem a ordem normativa, não 

limitada às normas e que incorporam outros modos discursivos250, seriam, pois, o 

âmbito da retórica material do direito. Para Adeodato251,  

a dogmática jurídica constitui a própria realidade do direito, na 
medida em que o define e controla, e como ela procede a essa 
manipulação, enfrentando o problema do conhecimento e o problema 
do discernimento ético, ou seja, enfrentando os abismos 
gnoseológico e axiológico no direito positivo. 

Sintomático desta impossibilidade de se transmitir um evento em sua integra 

é o experimento que, segundo Recasens Siches252, foi realizado pelo professor von 

Liszt em um seminário de direito penal. Combinou com outros dois alunos que, em 

um dado momento de sua explanação, um deles interviria de forma brusca e em alto 

tom para lançar luzes sobre o assunto de acordo com a moral cristã, enquanto o 

outro se oporia à intervenção e, após um diálogo de três frases, partiriam para as 

vias de fato. Um deles sacaria um revolver que, após a tentativa de separação dos 

contendores pelo professor, dispararia em plena sala de aula. Após o tumulto geral, 

o professor Liszt tratou de acalmá-los e explicar que tudo não passaria de um teatro. 

Solicitou, então, a alguns estudantes que realizassem imediatamente um relato por 

escrito daqueles eventos, enquanto outros o fariam no dia seguinte e alguns 

semanas depois. Os restantes prestaram depoimentos orais sobre o que 

aconteceram e eram submetidos a perguntas sobre o que relatavam. Os 

acontecimentos foram seccionados em catorze partes, algumas referidas 

principalmente às ações, outras às palavras. Consideraram-se erros as omissões, as 

                                                 
247 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 
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248 Ibid., p. 50 
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adições que não ocorreram e as alterações. Em todos os grupos se produziram um 

percentual considerável de erros: entre 26% até 80%. A segunda parte dos 

acontecimentos, quando foram às vias de fato, o percentual de equívocos aumentou 

em 15% em relação à primeira parte. 

Por evidente que o experimento de von Lizst não exprime uma conclusão 

exata sobre o grau de percepção dos seres humanos sobre um determinado 

acontecimento, mas lança luzes sobre o abismo gnoseológico entre fato, relato e 

evento, e sobre como o relato vencedor e as provas, que constituem a retórica 

material, são relativos e dependentes de fatores que escapam do controle humano, 

sendo, portanto, o ser da retórica material apenas o seu fazer-efeito (Wirken)253 mais 

eficaz, suas forças mais consensuais ou poderosas que se estabelecem como o 

status quo em determinado ambiente.   

 

3.2.  O estudo da realidade para influenciá-la ou solidificá-la: o segundo nível 
das retóricas 
 

A retórica prática ou estratégica, por seu turno, reflete sobre os métodos e 

sua interferência nos meios para, então, tentar influenciá-los ou sobrepujá-los. A 

prática é metodológica, porque visa à procura das vias do agir254, mas para, no ato 

posto, influir. O segundo plano da retórica não se confunde, portanto, com uma 

leitura de segundo grau dos textos jurídicos como propõe Michel Miaille, pois vai 

além da descoberta das fragilidades do raciocínio255. É o estudo dos métodos 

(metodologia) que visam mudar, transformar ou conformar os métodos do primeiro 

nível retórico, em uma atitude teleológica e pragmática256, que visa mostrar-se como 

a mais adequada à “realidade”, sendo esta a ideia que anima as metodologias257.  

Nesse sentido, a tópica, a teoria da argumentação, as figuras de linguagem e 

de estilo e, no direito, as doutrinas dogmáticas, todas constituem o arsenal de que 

dispõe o emissor da linguagem, em sua retórica estratégica, para o embate com a 

retórica material vigente sobre determinado assunto e em determinado contexto, 
                                                 
253 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação, Iº Tomo. São Paulo: 
Editora UNESP, 2005, p. 50 
254 CARNELUTTI, Francesco. Metodologia do direito. São Paulo: Pillares, 2012, p. 26 
255 MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao direito. 3. Ed. Lisboa: Editorial Estampa, 2005, p. 194 
256 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 100 
257 ALVIM NETTO, José Manuel de Arruda. A argüição de relevância no recurso extraordinário. 
São Paulo: RT, 1988, p. 6; FERRAZ JUNIOR, Tercio. Função social da dogmática jurídica. São 
Paulo: Max Limonad, 1998, passim. 



71 

 

apesar de elas próprias constituírem também a retórica material, na medida em que 

também são parte de um discurso previamente consolidado sobre como se pode 

analisar outros discursos. Esta ambigüidade também pode ser percebida em outros 

ramos do conhecimento, tal qual na física e naquilo que se pode considerar por 

dogmática jurídica258, pois “esses níveis retóricos se interpenetram, não são 

separáveis de forma rígida, a não ser analiticamente, pois uma estratégia utiliza 

análises e uma teoria retórica analítica pode se tornar o foco de estudo de uma outra 

análise”259. 

Para suplantar, modificar ou solidificar o status quo da retórica material de 

determinada questão, uma dada retórica estratégia deve se apresentar como um 

novo paradigma que “pareça melhor”, naquele contexto, para o auditório, que as 

demais retóricas de primeiro segundo nível que disputem o mesmo espaço, não 

necessariamente uma posição definitiva sobre aquela “realidade”, visto que uma 

posição cética do mundo, que constitui o lastro da visão retórica, não admitiria 

conclusão distinta260. 

A nova retórica de Perelman, que trata dos recursos discursivos para obter a 

adesão do auditório por intermédio da persuasão e convencimento261, assim como a 

“novíssima retórica”262 enquadrar-se-iam no plano estratégico, visto que limitadas a 

influenciar o plano material da realidade. Ainda que distintos os seus métodos e 

objetivos, pois enquanto a nova retórica trataria da adesão dos espíritos através da 

argumentação, a novíssima retórica objetivaria a formação de um discurso 

argumentativo novo e mais solidário263. Ambas tratam a retórica, portanto, como um 

instrumento, e não como o próprio ambiente de atividade do homem. 

No âmbito do direito, a retórica estratégica equivaleria também às teorias 

originadas das mais distintas fontes do direito sobre a dogmática, pelos advogados e 

membros do Ministério Público no mister que desenvolvem, bem como os 

magistrados ao proferirem votos dissidentes ou reformarem um entendimento acerca 
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de determinada questão, ou mesmo os cidadãos, ao interpretarem as leis e os 

contratos de formas distintas daquelas usualmente estabelecidas.  

O segundo nível da retórica, quando aplicado à decisão judicial, seria, pois, 

constituído de três passos: após a primeira etapa de escolha dos significantes 

normativos que constituem os pontos de partida do intérprete, passa-se a relacioná-

los ao caso concreto em um processo interpretativo – que entendemos mediado pelo 

que denominamos e anteriormente minudenciamos, com esteio no pensamento de 

Dewey, em “lógica não-tradicional do direito” – e, por ultimo, argumentar pela 

prevalência deste ou daquele entendimento, em busca da aceitação do auditório 

com quem se comunica o orador264. A validação de uma determinada retórica 

estratégica depende, portanto, de sua eficácia ou não para a modificação ou 

manutenção do status quo na seara em que busca influenciar e a sua função, aqui 

retomada a lição de Aristóteles, não seria somente persuadir, mas também ver o que 

compõe a persuasão dos argumentos analisados em cada método265.  

Ressalte-se que não é o objetivo deste trabalho esmiuçar as características 

das quatro partes do discurso retórico (invenção, disposição, elocução e ação), ou 

mesmo os três tipos de argumento (ethos, pathos e logos) e suas ferramentas 

(figuras de linguagem, topoi...)266, matéria que será pontualmente tratada quando da 

análise que se buscará fazer sobre o objeto específico de pesquisa deste trabalho e 

que, para uma análise mais profunda, entre outras, remetemos às obras de 

Aristóteles267, Reboul268, Leach269, Perelman270, Sousa271, Meyer272 e Adeodato273. 
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3.3.  As bases para a novel concepção retórica da ciência do direito: o olhar 
analítico do terceiro plano retórico  
 

 O terceiro e último nível da retórica seria a retórica analítica, cujo caráter 

descritivo centra-se na observação formada a partir dos dois níveis antecedentes, 

sendo, pois uma metódica. Analítica é, pois, um procedimento que constitui uma 

análise, um processo de decomposição, cujas partes do todo analisado são 

separadas e especificadas, compondo-se o método analítico em um exame que 

distingue, classifica e sistematiza o objeto de estudo274.  

Ao estudar analiticamente as conexões entre a retórica material e a retórica 

estratégica e descrever a influência do conhecimento que constitui o segundo plano 

sobre as ideias que formam o primeiro plano da “realidade” retórica, busca-se uma 

visão mais descritiva na análise e conclusões dela decorrentes. O olhar realizado 

pela metódica desestruturante é, pois, quando aplicado ao subsistema do direito, o 

que mais se aproximaria da ciência jurídica propugnada pela “metajuprisprudência 

descritiva” de Mario Jori275 ou pelo pensamento de Michel Troper, este último, 

adiante minudenciado. 

Com a visão metódica consubstanciada na retórica analítica, busca-se 

afastar, pois, a tradicional e reducionista análise da retórica como mero instrumento 

ou ornamento para esconder as fragilidades do discurso. Refuta-se, outrossim, a 

posição dominante entre os próprios retóricos, no sentido de que a retórica se dirige 

exclusivamente à persuasão. Em síntese, ambas as teses reduzem 

metonimicamente a retórica a seu nível estratégico (a suas metodologias), que é 

fundamental, porém, não é a única dimensão existente276. Trata-se, por conseguinte, 

de uma teoria, do funcionamento das metodologias sobre os métodos, não sobre os 

métodos efetivamente aplicados. Ao dissecar a relação entre os métodos e as 

metodologias, assume-se uma postura denominada de metódica desestruturante277, 

dado o seu caráter avalorativo e descritivo, ao revés do que propugna Müller em sua 
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metódica estruturante do direito, tratada como uma teoria da prática decisória no 

intuito de se buscar a racionalidade na escolha entre valores278.  

No direito, a retórica analítica não se confunde com aquilo que constitui a 

dogmática jurídica, ao revés do que acontece nos dois primeiros níveis da retórica, 

justamente em decorrência do seu caráter descritivo e pretensamente neutro sobre o 

objeto analisado. O caráter normativo existente nos dois primeiros níveis e que 

enformam a dogmática jurídica em distintos vieses é o que afasta a metódica 

desestruturante da dogmática jurídica279, apesar de o próprio discurso metódico 

poder também passar a integrar a fundamentação de uma dada metodologia, no 

intuito de reforçar a argumentação e acrescer poder de persuasão ao discurso280. 

Ressalte-se que a retórica analítica, ao propugnar uma observação de caráter 

descritivo e avesso aos juízos de valor, justamente por ser retórica, não pretende 

afirmar a possibilidade de apreensão de conhecimentos de qualquer natureza, 

inclusive os jurídicos, isento de quaisquer interferências do observador, já que “não 

podemos constatar nenhum fato ‘em si’: talvez seja um absurdo querer algo 

assim”281, “se até nas ciências ‘explicativas’ o sujeito não está excluído de todo, com 

maior razão não há como excluí-lo nas ciências ‘compreensivas’, que não se 

ocupam de objetos materiais, como as coisas da natureza”282. 

 A ingenuidade da neutralidade axiológica completa nunca fez parte do 

conhecimento retoricamente considerado, pois, conforme bem consigna Cláudio 

Souto, “não se pode pretender do juiz – ou de quem quer que seja – uma 

neutralidade ideológica absoluta, pois isso seria, paradoxalmente, ideológico”283. 

Trata-se tão somente de uma busca a um tipo ideal weberiano impossível (ao menos 

até que se prove o contrário) de ser alcançado. Se foi a própria superação da 

existência de um conhecimento que pode ser apreendido independentemente de 

interpretação que possibilitou a concepção de ciência jurídica aqui propugnada, não 

se poderia esperar a defesa desta na atividade do cientista do direito. Lembra-nos 
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2. Ed. São Paulo, RT, 2009, passim. 
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Gadamer acerca da imprescindível necessidade de interpretar também aquilo a que 

nos propomos a descrever: 

A interpretação é o que opera a mediação, nunca perfeita, entre 
homem e mundo, e nesse sentido a única evidência e o único dado 
real é que compreendemos algo como ‘algo’. Só à luz da 
interpretação algo se converte em ‘fatos’ e uma observação possui 
caráter informativo.284 

Se “é sobre realidades que se há de construir a Ciência, ou não será 

Ciência”285, segundo uma concepção retórica do direito, é sobre a observação das 

relações entre os dois planos da realidade, com a menor interferência possível, que 

se encontraria a ciência jurídica. Admite-se, pois, nesta concepção, a interferência 

do cientista no objeto da ciência jurídica quando da observação, dada a necessidade 

de interpretação do objeto em análise. Lembra-nos Popper “que cada descrição do 

mundo ou da natureza não pode ser feita senão parcialmente e segundo um ponto 

de vista necessariamente redutor”286, porém, após a mediação realizada pela 

interpretação na observação das relações entre os dois planos da retórica 

analisados, se refuta quaisquer conclusões de ordem valorativa quanto aos 

resultados do processo metódico desestruturante, sob pena de perecer a análise do 

caráter científico almejado. A utilização dos resultados da observação mediada pela 

retórica analítica, para conclusões ou aplicações em circunstâncias distintas do 

contexto inter-relacional de que são oriundos, faz parte, pois, da retórica estratégica, 

da atividade do operador do direito: à ciência, apenas cabe o papel de descrever e 

explicar, não nos dizer o que devemos querer287. Acerca da distinção entre o papel 

do cientista jurídico e do jurista, aduz Adeodato: 

O “jurista cientista” até pode se aproximar do químico, posto que sua 
atitude também é descritiva, mas isso se mostra impossível para os 
participantes do processo real de decisão, esses profissionais que 
constituem o meio ambiente (retórica material) do direito por meio da 
dogmática.288 
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ética da tolerância diante do problema da tortura – um diálogo com Tercio Sampaio Ferraz Junior. 
ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs.). Filosofia e teoria geral do direito: 
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O caráter descritivo da metódica desestruturante aproxima-se, dadas as suas 

pretensões descritivas a amplitude de incidência alheia às discussões entre as 

correntes céticas e as cognitivistas, consoante adiantado, da ciência do direito 

teorizada por Michel Troper, considerado mentor da “Escola de Nanterre” e um dos 

principais nomes da “teoria realista da interpretação”, manifestação expoente do 

ceticismo interpretativo na contemporaneidade289. 

As semelhanças entre a retórica analítica e a concepção de ciência do direito 

para Troper pode ser evidenciada no seguinte excerto do pensador francês, cotejado 

com o pensamento de Adeodato acerca da retórica analítica:  

[...] se o direito não é, em si, uma ciência, podemos conceber uma 
ciência distinta dele, mas que o toma como objeto, isto é, que se 
atribui como tarefa descrevê-lo. Uma ciência semelhante é, aliás, 
compatível tanto com o cognitivismo quanto com o anticognitivismo 
ético. É compatível com o cognitivismo se tomarmos com 
pressuposto que o direito é um corpo de valores subjetivos e que a 
ciência do direito pode descrevê-los, mas sem participar de sua 
criação e sem pronunciar nenhum julgamento ético. É também 
compatível com o anticognitivismo se pressupusermos, de maneira 
inversa, que o direito não é um corpo de valores, mas um corpo de 
práticas ou de regras enunciadas pelos homens. Todavia, em ambos 
os casos, a ciência do direito não pode ser nada se não for 
radicalmente distinta do próprio direito, uma vez que o toma por 
objeto e se limita a descrevê-lo.290 

 

A retórica analítica é a que mais se aproxima do que 
tradicionalmente se tem chamado a postura científica, na medida em 
que procura descrever, abstraindo-se de atitudes valorativas, como 
funcionam tanto a retórica material como a retórica estratégica, tanto 
tipificando-as isoladamente, quanto estudando-as em suas inter-
relações. Caracteriza-se assim pela atitude descritiva e pela 
correspondente tentativa de neutralidade. A metódica não pretende a 
atitude normativa, conforme reiterado.291 

A teleologia da ciência jurídica para Troper seria, pois, a atitude descritiva 

acerca do que constitui, por exemplo, as decisões judiciais, as doutrinas que versam 

sobre o direito positivo, bem como as estratégias e influências que levaram à 

construção das teorias e novas decisões que, sobre as primeiras, os “operadores do 

direito” contestam ou as ratificam na práxis jurídica, ou seja, “[...] descrever não 
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Constitucionalização do direito positivo: teoria hermenêutica e aplicação. Recife: Editora Nossa 
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somente o produto do ato de interpretação, mas o processo que a isso conduz, isto 

é, o conjunto de constrangimentos ou coerções que contribuíram para determinar a 

decisão.”292. No instrumental linguístico da metódica desestruturante, equivale, pois, 

à descrição sobre a relação entre a retórica material e a retórica estratégica. 

Os constrangimentos ou “constrições” indistintamente traduzem a ideia de 

fatores cogentes a influenciar a construção jurídica, já que nenhum termo em 

português apresenta a mesma variação semântica do termo francês contraintes293. 

Ditos fatores podem ser considerados, portanto, equivalentes às retóricas 

estratégicas que influenciam a retórica material, sendo a descrição da utilização 

destes constrangimentos o objeto da ciência jurídica para o autor francês, em sua 

theorie des contraintes juridiques. 

Acerca das pretensões descritivistas da teoria de Troper, que, para Gustavo 

Just parece mesmo, antes de ser uma aposta no ideal descritivista da ciência, 

“chancelar o interpretativismo de que se impregnou a cultura jurídica reflexiva”294, 

questionou-se: 

“Portanto, é a análise das constrições que deveria corresponder a um 
modelo não-interpretativo. Pode-se então colocar a seguinte questão: 
o que é que a análise das constrições descreve, sem nada 
interpretar? Levando-se em conta o caráter dicotômico da distinção 
entre a descrição (campo do conhecimento) e a interpretação (campo 
da vontade), que informa a teoria realista, essa interrogação não 
pode ser cindida, logicamente falando. Se a análise das constrições 
do raciocínio jurídico for realmente uma descrição, então, 
necessariamente, ela não interpreta. E se ela interpreta, é porque 
não procede a uma ‘pura’ descrição.”295 

À semelhança do que acima se ressaltou acerca do ideal descritivo da 

metódica analítica, a qual aqui se defende semelhante à empreitada da ciência do 

direito para Troper, repise-se: não se trata de afastar o papel da interpretação 

acerca da observação das relações que subjazem à formação do direito no caso 

concreto, mas sim tentar limitar esta atitude interpretativa a um momento anterior à 

compilação dos resultados a que se pode chegar com esta análise, ou seja, à 

                                                 
292 TROPER, Michel. A filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 78 
293 JUST, Gustavo. O realismo interpretativo e a teoria dos constrangimentos do raciocínio jurídico: 
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escolha do âmbito de análise das relações entre a retórica material e a estratégica, 

ao recorte feito nos planos das duas retóricas.  

A exemplo do que se teoriza para a análise de conteúdo, que é uma forma 

análise de argumentação296 na qual desmontam-se os discursos da realidade 

analisada para produzir um novo discurso297, não se descura, portanto, que a teoria 

e o problema carregam em si os preconceitos do pesquisador e serão responsáveis 

pela seleção e categorização do material de análise, tanto implícita como 

explicitamente, pois nossas trajetórias e valores, dos quais somos conscientes ou 

não, permeiam os pressupostos não-expressos do discurso científico298. Tentar ser 

explícito, entretanto, é uma virtude metódica299 e prova da fidelidade com o auditório 

a quem se expõe o produto da retórica analítica, etapa necessária a uma 

aproximação cada vez maior do caráter descritivo do resultado da análise e do que 

se poderia considerar a ciência do direito. 

 

3.4. O espaço, o objetivo e os pontos de partida de uma concepção retórica 
da ciência do direito  
 

Ressalvada as limitações da atividade descritiva no contexto pós-moderno e 

retórico das ciências, há de se ressaltar, outrossim, que a atividade do cientista do 

direito, sob o prisma da retórica analítica, não é, a nosso ver, a mera descrição das 

relações entre os planos material e estratégico da retórica que compõe o sistema 

jurídico: pensar desta forma seria transformar em ciência do direito o resultado de 

análises sociológicas, históricas, psicológicas, antropológicas, enfim, de qualquer 

observação cujo objeto seja o direito e a metódica desestruturante o iter que 

constituiu a conclusão.  

Também não se aproxima a concepção retórica da ciência do direito à visão 

kelseniana, posto que a concepção ora esposada não se limita à descrição das 

estruturas formais (lógicas) das normas jurídicas, tal qual propõe Kelsen na sua 

teoria pura, afastando qualquer análise sobre os conteúdos jurídicos do objeto da 
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ciência do direito300, ou dos elementos extra-jurídicos que influenciam no sistema. É 

justamente sobre o conteúdo, sobre o cotejo das retóricas material e estratégica do 

sistema jurídico e as que nele possam influenciar301, que se debruça a concepção 

retórica da ciência do direito, sendo as estruturas dogmáticas apenas mais um 

dentre outros aspectos a ser levado em consideração pelo observador. Acompanha-

se, aqui, as críticas feitas por Castanheira Neves, calcado no pensamento de 

Larenz, ao asseverar que o pensamento kelseniano não oferece uma “’ciência do 

direito’ dos juristas, mas quando muito um sistema de estruturas lógico-formais a 

que se pretende reduzir todo e qualquer direito positivo possível”302 

A descrição que se entende, sob as bases aqui expostas, característica da 

ciência do direito de cunho retórico é aquela constituída como um instrumental 

capaz de auxiliar à obtenção de enunciados tecnológicos para solucionar os conflitos 

intersubjetivos303, ao aduzir à possibilidade de se prever, quando similares as 

variantes que constituíram as retóricas material e estratégica cotejadas, as decisões 

que podem ser adotadas pelos juristas em determinado caso. 

O caráter descritivo característico da concepção retórica da ciência jurídica 

não pode descurar, portanto, da necessidade de formação de enunciados cuja 

validade depende de sua relevância prática para a obtenção de uma decisão304. A 

intenção do cientista do direito não seria, pois, apenas descrever para conhecer as 

relações constituintes de determinada questão do sistema jurídico, mas sim 

conhecer as interconexões retóricas sobre determinada matéria do direito tendo em 

vista aclarar as possibilidades de decisões que serão tomadas pelos juristas, os 

métodos que se formarão e as metodologias que possuem mais ou menos força 

nessas transformações ou manutenções do status quo. 
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A necessidade de constituir uma descrição finalística, voltada a contribuir para 

a previsibilidade dos resultados do embate entre os relatos conflitantes nos litígios 

regulados pelo direito, não confunde a metódica desestruturante com as retóricas 

estratégicas, pois aquela não busca influenciar no resultado, mas tão somente 

indicar, após a observação dos fatores retóricos em contenda, quais aqueles que 

com mais freqüência costumam sagrar-se vencedores e constituir a retórica material, 

e quais as retóricas estratégicas mais ou menos influentes sobre determinado 

método (retórica material) estabelecido. 

Aproxima-se a função do cientista do direito, pois, àquela propugnada por 

Oliver Wendell Holmes aos advogados: a tarefa de tentar prever as conseqüências 

jurídicas de determinadas ações, de que forma a força estatal poderá findar por 

incidir ou não em determinada situação, a ciência jurídica como as “profecias” do 

que os magistrados futuramente decidirão305: 

People want to know under what circumstances and how far they will 
run the risk of coming against what is so much stronger than 
themselves, and hence it becomes a business to find out when this 
danger is to be feared. The object of our study, then, is prediction, the 
prediction of the incidence of the public force through the 
instrumentality of the courts.306 

Não se ilude a concepção retórica da ciência do direito, entretanto, quanto à 

incapacidade de prever por inteiro as múltiplas possibilidades de decisão. Assume-

se que o fortuito constitui o futuro e a imperfeição da técnica que o tenta prever, tal 

como Jerome Frank aduz acerca do verdadeiro espírito científico: 

But the true scientific spirit is not content with such a dream world. It 
frankly admits the existence of the fortuitous. And, paradoxically, its 
calm acceptance of the unavoidable imperfection of its technique 
vastly improves its usefulness. For by this admission it gets rid of an 
impossible task and can face the environment unburdened by the 
necessity of stretching its aims beyond their proper scope. If and 
whenever a sophisticated scientist postulates a universe completely 
governed by discoverable unchanging law, he recognizes that such a 
postulate is a fiction, i.e., a statement of something untrue, made 
simply to aid in getting work done, made with complete recognition of 
its unreality.307 

Querer almejar, na concepção retórica da ciência do direito, a fixação exata 

de um horizonte de expectativas normativas decorrente do espaço de experiência 
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analisado é incompatível com o historicismo pressuposto pela visão retórica do 

mundo, o qual será adiante minudenciado. Compreende-se que o espaço de 

experiência analisado mediante a concepção retórica da ciência do direito não pode 

fixar expectativas normativas estanques e reproduzidas no futuro, pois, em um 

mundo em constante transformação e crises paradigmáticas cada vez mais 

freqüentes, “não apenas o fosso entre o passado e o futuro aumenta; a diferença 

entre experiência e expectativa é sempre superada, e de forma cada vez mais 

rápida.”308  

A funcionalidade, eficácia e utilidade das imprecisas previsões que exsurgem 

do resultado esperado de uma análise do direito realizada mediante a assunção da 

concepção retórica da ciência do direito persistem, dada a ânsia de previsibilidade 

acerca das decisões judiciais que há tempos animam as sociedades, o mito jurídico 

de que trata Jerome Frank: “The essence of the basic legal myth or illusion is that 

law can be entirely predictable. Back of this illusion is the childish desire to have a 

fixed father-controlled universe, free of chance and error due to human fallibility.”309  

Assim como os físicos estão cientes das limitações de suas previsões, de 

como o universo é semelhante a um cassino e o mister do cientista que analisa esta 

realidade é análogo ao de um dono de cassino que tenta buscar padrões no acaso 

para tornar administrável os riscos da atividade310, também o produto da atividade 

do cientista do direito se mostra útil à prática jurídica: se o advogado praticante visa 

à previsão das conseqüências futuras para os problemas concretos de seus 

clientes311, se “It is not the certainty of the Law but the uncertainty that pays the 

lawyer.”312, poder se arvorar de previsões de cunho científico em sua argumentação 

decerto reforçará a argumentação posta à apreciação do magistrado. 
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Afasta-se, entretanto, qualquer pretensão de que os resultados obtidos pela 

ciência do direito aqui desenvolvida venha a determinar o direito e, por conseguinte 

a ordem social, que foi a ideia “preponderante no pensamento social dos séculos 

XVIII e XIX, de Montesquieu a Saint-Simon, de Bentham a Comte, de Beccaria a 

Lombroso”313. Os resultados de uma análise sob o viés da ciência do direito vista a 

partir das retóricas pode ser utilizada estrategicamente para auxiliar na conformação 

ou modificação da retórica material do direito, mas esta não é a sua finalidade.  

Não se pode confundir, pois, a delimitação dos caminhos que estabeleceram 

o status quo do sistema jurídico e dos mais prováveis métodos/metodologias que 

consolidarão ou modificarão esta “realidade”, diante do contexto delimitado pelo 

cientista do direito, com a influência ou mesmo escolha dos próprios caminhos. As 

duas últimas atividades referidas, conforme já explicamos, é a tarefa do jurista fora 

do âmbito da metódica desestruturante, ou seja, da ciência do direito, visto que  

o sistema da ciência jurídica requer consistência interna como 
condição formal do sistema, mais, sua adequação (verdade material 
ou gnosiológica) à experiência em que se dá o sistema do Direito 
positivo. Adequação somente viável mediante proposições 
descritivas ou teoréticas.314  

Poderíamos exemplificar a descrição finalística que constitui a ciência do 

direito com uma pesquisa que, ao analisar a interpretação do inciso III do art. 87 da 

Lei 8.666/93, delimite quais as possíveis interpretações (a penalidade ali descrita 

produz efeitos apenas ao órgão ou ente federado que determinou a punição? Ou a 

incidência da punição a determinada pessoa não pode ficar restrita?), quais os 

fatores que influenciam na problemática (aqui exemplificamos com a contenda entre, 

de um lado, a distinção conceitual entre “Administração” e “Administração Pública” 

inserta no art. 6º da Lei 8.666/93 e o princípio da legalidade; do outro, o princípio da 

unicidade da Administração Pública e o princípio da moralidade), qual a retórica 

material (a interpretação exposta no entendimento jurisprudencial dominante no 

Superior Tribunal de Justiça), quais as retóricas estratégicas influentes (v.g., o 

entendimento divergente do Tribunal de Contas da União e da doutrina dominante) 

e, alfim, a delimitação dos mais ou menos prováveis entendimentos a serem 

adotados em um caso concreto que envolva a referida problemática no contexto em 

                                                 
313 SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 8. Ed. – São Paulo: Cortez Editora, 2011, p. 54 
314 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Max 
Limonad, 1997, p. 193 
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que foi observada. Ao ultrapassar esse liame delimitativo e se posicionar acerca da 

questio iuris, o cientista do direito transpõe a fronteira da ciência do direito e o passa 

a integrar o grupo dos juristas contendores, formulando mais uma retórica 

estratégica, à semelhança do que desenvolvemos alhures315 sobre o exemplo ora 

apresentado. 

Quando a atividade metódica desestruturante limita-se à exposição prévia dos 

fatores objeto de interpretação, sem a ulterior delimitação dos posicionamentos mais 

ou menos prováveis em casos concretos que envolvam a referida problemática, a 

análise pode vir ser considerada científica sob o prisma da sociologia ou história, por 

exemplo, mas não da ciência do direito, tal qual aqui concebida.  

A concepção retórica da ciência do direito não prescinde a análise da 

historiografia jurídica do objeto de pesquisa, porém, para atingir o seu mister, 

assume a visão de Jhering, para quem a delimitação da história do direito exige a 

unificação das tarefas de historiador, de filósofo e de jurista, não podendo ser 

considerado um historiador do direito em sua plenitude sem que seja dotado de 

conhecimentos da prática jurídica, pois 

Quem se encaminha para esta tarefa sem informação jurídica pode 
cair na tentação de passar por cima da influência dos argumentos da 
prática jurídica. Como alguém poderá entender o direito de uma 
época determinada se não conhece o próprio direito?316 

Em síntese, pode-se conceituar a concepção retórica da ciência do direito 

como uma análise metódica desestruturante do direito que descreve, ciente das 

limitações decorrentes da inafastabilidade absoluta da interferência do observador, 

as relações entre as retóricas material e estratégica de componentes do sistema 

jurídico, com vistas à formação de resultados capazes de auxiliar a previsibilidade 

das decisões em contextos semelhantes àqueles selecionados pelo cientista do 

direito. 

A possibilidade de, sob a mesma concepção de ciência jurídica, se permitir 

aceitar como igualmente válidos e influentes discursos metodológicos contraditórios 

é decorrente do próprio ambiente pós-moderno em que se origina, da percepção de 

que não há um paradigma universal acerca da forma correta de se perceber e 

aplicar o direito, que todas as formas de entendimento do sistema jurídico 

                                                 
315 MUNIZ, Francisco Arthur de Siqueira. Os limites das sanções administrativas na Lei 8.666/93. In 
Revista Controle. Fortaleza: Tribunal de Contas do Ceará, vol. IX, nº 1, Jan/Jun 2011. 
316 IHERING, Rudolf Von. É o direito uma ciência? São Paulo: Rideel, 2005, p. 77 
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influenciam, de uma forma ou de outra, a realidade, sem que haja necessariamente 

uma relação linear e única entre a influencia da retórica estratégica sobre a retórica 

material, mesmo em situações aparentemente semelhantes.  

A jurisprudência é prenhe de exemplos em que determinado entendimento é 

tido por pacificado em um sentido pelo Tribunal para uma Turma, enquanto, em 

outra Turma da mesma Corte, a posição tida por vencedora na Corte é 

meridianamente oposta, ainda que poucos meses separem os arestos e nenhuma 

decisão por órgão colegiado mais qualificado tenha sido proferida. Exemplifica-se a 

constatação mediante o cotejo do entendimento da Terceira e Quarta Turmas do 

Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência da multa de que trata o artigo 475-

J do Código de Processo Civil em execução provisória: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 475-O DO 
CPC. PRECEDENTE. ESCORREITA APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 
DESTA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. No julgamento do REsp nº 1252470/RS, assentou-se o 
entendimento de que "por ser a iniciativa da execução provisória 
mera opção do credor, descabe, nesse momento processual, o 
arbitramento de honorários em favor do exequente ."  

2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.317 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
HONORÁRIOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO 
INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. DECISÃO MANTIDA POR 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

1. É firme a orientação desta Corte no sentido de ser cabível a 
estipulação de honorários advocatícios em sede de execução 
provisória. Precedentes. 

2. A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a 
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios 
fundamentos. 

3. Agravo regimental não provido.318 

Distintas visões podem ser observadas em uma mesma Corte sobre qual 

seria o enunciado verdadeiro e quais as metodologias tidas por mais importantes 

                                                 
317 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AgRg no AREsp 14.152/PR, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012. 
318 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 48.712/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012. 
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para as conclusões formuladas pelos julgadores (v.g., quais os precedentes 

considerados corretos para um determinado órgão colegiado), as quais podem levar 

em consideração fatores dogmáticos e extradogmáticos, lastreados na percepção 

subjetiva da realidade vista pelo julgador através de seus pré-juízos.   

Assimilar que, na análise científica do direito, não é papel do observador 

constatar se determinada controvérsia interpretativa é adequada ou não aos fins a 

que se destinam o direito, sejam eles quais forem, ou se a jurisprudência 

necessariamente visa ou alcançará uma interpretação final e estanque sobre as 

questio iuris, faz parte dos próprios pressupostos gnoseológicos da concepção 

retórica da ciência do direito: o ceticismo, o humanismo e o historicismo.  

O ceticismo assumido pela concepção retórica da ciência do direito é de 

cunho pirrônico e é conceituado por Sextus Empiricus nos seguintes termos: 

Skepticism is an ability, or mental attitude, which opposes 
appearances to judgments in any way whatsoever, with the result 
that, owing to the equipollence of the objects and reasons thus 
opposed, we are brought firstly to a state of mental suspense and 
next to a state of “unperturbedness” or quietude.319  
 

O pirronismo parte da suspensão de juízos (epoché ou epokhé) sobre o 

mundo, dadas as limitações humanas à apreensão da essência verdadeira da 

natureza dos entes (acatalepsia ou inapreensibilidade), cuja conseqüência é o 

prudente silêncio, a afasia, face a ignorância do cerne das coisas320, aqui mais 

especificamente sobre qual (se puder existir) o sentido verdadeiro da interpretação 

jurídica, pois, lastreado em conceitos como diafonia e isostenia, o pirronismo 

entende cabível para qualquer objeto a existência de discursos opostos com força 

argumentativa e persuasiva igualmente relevantes321 

O historicismo que constitui pressuposto para a concepção de uma ciência do 

direito vista a partir das retóricas é sisífico, por procurar ir de encontro às 

perspectivas etiológicas e escatológicas da análise do tempo histórico322. Afasta-se 

                                                 
319 SEXTUS EMPIRICUS. Outlines of pyrrhonism. Translated by R. G. Bury. Amherst-NY: 
Prometheus Books, 1990, p. 17 
320 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 2. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 354-355. Segundo Sextus Empiricus afasia “is a mental condition of ours 
because of which we refuse either to affirm or deny anything” (SEXTUS EMPIRICUS. Outlines of 
pyrrhonism. Translated by R. G. Bury. Amherst-NY: Prometheus Books, 1990, p. 72-73 
321 LIMA, Pedro Parini Marques de. Retórica como método no direito. O entimema e o paradigma 
como bases de uma retórica judicial analítica. Dissertação de Mestrado, 191 fls. Universidade Federal 
de Pernambuco, 2007, p. 122 
322 ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e 
outros fundamentos éticos do direito positivo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26 
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a causalidade linear nas transformações do sistema jurídico e a visão de que o 

direito contemporâneo é melhor ou pior do que modelos anteriores, bem como a 

ideia de que se caminha em direção a determinado paradigma, dado o 

reconhecimento da constituição dos consensos dogmáticos não-lineares, 

circunstanciais, variáveis e, por vezes, contraditórios. Lembra Nietzsche, nesse 

sentido, que 

No fundo o que foi possível outrora não poderia se reproduzir uma 
segunda vez, a menos que os pitagóricos tivessem razão em 
acreditar que uma mesma constelação dos corpos celestes 
produzisse até nos mínimos detalhes os mesmos acontecimentos na 
terra, de modo que, quando as estrelas ocuparem a mesma posição 
uma com relação às outras, um estóico se uniria a um epicurista, 
César seria assassinado e, de novo, em outras condições, Colombo 
descobriria a América. Se a terra recomeçasse cada vez seu 
espetáculo após o final do quinto ato, se fosse certo que o mesmo 
encadeamento de motivos, o mesmo deus ex machina, a mesma 
catástrofe fosse apresentada em intervalos determinados, somente 
então o homem poderoso poderia reivindicar a história monumental, 
em toda a sua veracidade icônica, exigindo cada ato segundo sua 
particularidade exatamente descrita. Isso provavelmente não será o 
caso antes que os astrônomos se tornem astrólogos. Até lá a história 
monumental não poderá usar essa plena veracidade, sempre haverá 
de recriminar o que é desigual, haverá de generalizar para tornar 
equivalente, sempre haverá de enfraquecer a diferença dos móveis e 
dos motivos, para apresentar os acontecimentos à custa dos efeitos 
e das causas, sob seu aspecto monumental, ou seja, como 
monumentos dignos de ser imitados. [...] Portanto, quando a 
consideração monumental do passado domina as outras maneiras de 
considerar as coisas, quero dizer as maneiras antiquadas e críticas, 
o próprio passado padece com isso. Períodos inteiros são 
esquecidos, são desprezados, são deixados de escoar como uma 
grande onda cinzenta da qual só emergem alguns fatos semelhantes 
a ilhotas enfeitadas.323 

 Admitir o historicismo sisífico é perceber, por exemplo, que as soluções 

encontradas para problemas como a lentidão da justiça em “Jornadas de Direito 

Processual” são influentes para a discussão da manutenção ou modificação da 

retórica material, ainda que os observadores daquelas conclusões estejam certos de 

que a solução final para os entraves não seja possível, dada a sisífica constituição 

do direito processual e dos problemas que a ele são postos324. 

                                                 
323 NIETZSCHE, Friedrich. Da utilidade e do Inconveniente da História para a Vida: Segunda 
Consideração Intempestiva. Trad.: Antônio Carlos Braga e Ciro Mioranza. São Paulo: Escala, 2008, p. 
34-36 
324 MÉNDEZ, Francisco Ramos. El mito de Sísifo y la ciencia procesal. Barcelona: Atelier. 2004, p. 
11 
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 O humanismo, por seu turno, arrima a importância da intersubjetividade na 

construção do conhecimento, que só seria possível por meio da linguagem e não 

através da razão solipsista cartesiana, sendo, portanto, retórico325. As origens 

clássicas do humanismo ora propugnado podem ser encontradas no contexto da 

reflexão socrática sobre a ética, cujo individualismo moral e intelectual sintetizou o 

filósofo na expressão “cuida da tua alma”326. Também em Voltaire vislumbra-se a 

concepção humanista aqui pressuposta, no ponto em que o filósofo francês “formula 

os alicerces de uma visão iluminista de raiz humanista que, defendendo a liberdade 

e a tolerância, serve de pressuposto do pensamento liberal em torno da pessoa 

humana.”327. É, pois, pela valorização da tolerância daquilo que é proveniente do 

alter, e na construção do mundo através das conexões comunicativas oriundas da 

relação entre a liberdade e a intersubjetividade, que se formula o humanismo da 

visão retórica das coisas. 

 Opõe-se, pois, à visão ontológica Heideggeriana de que humanismo seria 

humanitas, a Essência do homem historicamente determinada328, a qual guarda a 

Verdade do Ser329, e para quem “somente na medida em que o homem, ec-sistindo 

na Verdade do Ser, pertence ao Ser, é que pode provir do próprio Ser a 

recomendação das prescrições que tornar-se-ão para o homem lei e regra”330. Para 

Heidegger, apenas as recomendações que encontram guarida na Verdade do Ser 

pode imputar direitos e deveres, pois “do contrário, toda lei permanecerá e 

continuará apenas um produto (das Gemächte) da razão humana”331.  

Aproxima-se o conceito de humanismo aqui pressuposto mais da visão 

trazida por Peter Sloterdijk, para quem os homens criam seus próprios parques de 

convivência, jurídicos, políticos, e neles decidem se manter e definir as regras de 

sua automanutenção332, sem que se possa extrair das regras do parque humano 

uma essência única, dada a antropodicéia que envolve o humanismo, isto é, a 

definição do ser humano em virtude de sua abertura biológica e ambivalência 

                                                 
325 ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e 
outros fundamentos éticos do direito positivo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 27 
326 OTERO, Paulo. Instituições políticas e constitucionais, vol. I. Coimbra: Almedina, 2007, p. 65 
327 Ibid., p. 191 
328 HEIDEGGER, Martin. Sobre o humanismo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967, p. 72 
329 Ibid., p. 73 
330 Ibid., p. 94 
331 Ibid., p. 95 
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moral333. Segundo a visão ora defendida, a dignidade humana reside, portanto, na 

capacidade de se autodeterminar, tanto do indivíduo quanto dos “parques”, das 

retóricas que constituem a realidade, com liberdade de escolha do seu conteúdo334.  

Assume-se escorreita a visão de Castanheira Neves, para quem o direito 

compete à autonomia cultural do homem, sendo uma resposta culturalmente 

humana ao problema também humano da convivência intersubjetiva em um mesmo 

espaço histórico-social, não sendo descoberto pela objetividade da razão teórica, 

mas sim constituído por exigências humano-sociais particulares335, apesar de 

dissentir-se quanto à possibilidade de observação de um “princípio normativo” da 

juridicidade lastreado em uma consciência “axiológico-jurídica” nuclear do “sentido 

axiológico último” direito336. Justamente pela pressuposição cética pirrônica e 

humanística anteriormente expostas, admite o retórico cientista do direito que a 

retórica material e estratégica do direito sejam configuradas por conteúdos 

jusnaturalistas, da mesma forma que pelos princípios positivistas, pós-positivistas ou 

qualquer outro enquadramento que se possa atribuir, visto que todos são ideários 

culturalmente formados pelo homem sobre o que se pode entender por direito, todos 

disputam espaço para se constituírem a retórica material dominante em determinado 

espaço-tempo. 

Tolera-se, pois, ainda que com limites casuísticos formados na 

intersubjetividade337, as divergências entre os seres humanos e sociedades, entre 

interpretações distintas das retóricas material e estratégica que constituem o sistema 

jurídico, para poder analisá-lo mediante a concepção retórica da ciência do direito.  

Ainda que não se pretenda afirmar a ciência do direito aqui apresentada como 

“a” ciência do direito possível, mas apenas “uma” possível concepção de ciência 

jurídica, não se descura que a tentativa de constituição do modelo proposto cai na 

vala das retóricas estratégicas: visa a apresentar uma distinta forma de 

compreensão da ciência que estuda o direito (ressalte-se mais uma vez: não o que 

se entende por direito ou como ele deve ser aplicado), tomando por pressupostos a 

visão tripartite da retórica e o arrimo no historicismo, humanismo e ceticismo acima 
                                                 
333 SLOTERDIJK, Peter, loc. cit. 
334 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 332 
335 NEVES, A. Castanheira. Metodologia jurídica – problemas fundamentais. Coimbra: Coimbra, 
1993, p. 47 
336 Ibid., p. 49 
337 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 339 
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delineados para a necessidade de se encontrar uma solução tolerante à crise de 

paradigmas na pós-modernidade. Apenas ao se assumir os pressupostos que 

constituem a concepção retórica da ciência do direito é que os resultados de sua 

aplicação no plano da analítica podem ser considerados por ciência jurídica. 

Toda concepção de ciência, assim como a jurídica, parte necessariamente de 

determinadas concepções principiológicas e por elas é condicionada; o que as 

distingue do objeto de estudo (v.g. o direito), é que os pressupostos escolhidos não 

são o cerne da análise338, apesar de poder também constituí-la: os pontos de partida 

de uma ciência do direito de cunho retórico podem formar, por exemplo, juntamente 

com outros elementos diversos e às vezes contraditórios, o plano da realidade, o 

ambiente (a retórica material) analisado, da mesma forma que podem estar à frente 

da sua modificação, plano estratégico. Ao retórico cientista do direito resta, de 

acordo com os seus pré-conceitos, a análise e decodificação das relações entre 

esses planos, que é resultado considerado juscientífico para o mundo formado pelas 

retóricas. 

 O que se defende, e doravante tentará se exemplificar, mediante a aplicação 

da metódica desestruturante do direito (a concepção retórica da ciência do direito) à 

análise da formação e aplicação da dicotomia conceitual entre questão de fato e 

questão de direito como critério de cognição dos “recursos de direito estrito” ao 

paradigma de conflito da (in)distinção conceitual adiante exposto, é que a assunção 

das bases de uma concepção retórica da ciência do direito admite a análise 

pretensamente isenta e sem a tomada de posição pelo retórico cientista jurídico – 

tanto dos métodos estabelecidos com esteio em uma racionalidade iluminista 

moderna que formaram a dicotomia entre fato e direito, quanto das metodologias 

que buscam a superação da referida dualidade, sejam as surgidas na pós-

modernidade e alcunhadas de pós-positivistas, sejam as tradições retóricas e 

pragmáticas há muito expostas e que recrudescem ou diminuem sua importância de 

tempos em tempos.  

O intuito da análise da história das retóricas da (in)distinção conceitual entre 

questão de fato e questão de direito é, pois, apresentar as origens desta dicotomia, 

como ela se apresenta atualmente na realidade brasileira e os mais ou menos 

prováveis caminhos que poderão vir a ser tomados pelos juristas em seu mister de 
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resolução das questões que lhes são postas a argumentar e decidir, em 

determinados contextos, no vestíbulo dos recursos de “direito estrito”. 



 

4. A CONSTRUÇÃO DA RETÓRICA MATERIAL DOS RECURSOS DE 
DIREITO ESTRITO E AS METODOLOGIAS PARA A SUPERAÇÃO DA 
DICOTOMIA ENTRE O FATO E O DIREITO NOS RECURSOS 
ESPECIAIS: o paradigma do dolo na configuração da improbidade 
administrativa 
 

4.1. A formação do sistema recursal dos tribunais de superposição 
brasileiros: as origens da separação entre o fato e o direito 
 

4.1.1. Da herança clássica ao recurso de cassação francês e o appeal à 
Suprema Corte americana 

 
A história dos recursos de direito estrito se confunde com a história da busca 

pela igualdade e segurança jurídicas, com a tentativa de limitação e controle do 

poder outorgado ao magistrado, bem como de constituição racional do conteúdo 

decisório, quimeras nunca alcançadas plenamente (no sentido de que nunca houve 

um consenso universal entre os juristas), cuja busca resultou, entretanto, no 

desenvolvimento de sistemas processuais recursais complexos, nos quais os limites 

à cognição destinada aos magistrados dos tribunais superiores estão ainda em 

constante transformação, sempre sob o mote da distinção entre as questões de fato 

e as questões de direito. Lembra Timbane que 

“a distinção entre matéria de facto e matéria de Direito marca de 
forma indelével todo o processo civil, desde os articulados até a 
decisão final da causa, para além de que a estrutura do processo 
civil radica na clara distinção entre o campo da intervenção do órgão 
(colegial ou singular) incumbindo o julgar a matéria de facto e do juiz 
a quem compete lavrar a sentença”339. 

A crise desta dicotomia, e de como ela constitui “o problema concreto da 

juridicidade”340, não é recente, apesar de ter se intensificado na pós-modernidade 

pela crise dos paradigmas modernos de que já tratamos anteriormente. Para se 

compreender a constituição atual dos recursos de direito estrito no Brasil – que 

dogmaticamente cindem as questões de fato das questões de direito e limitam o 

âmbito de cognição dos problemas postos aos tribunais de superposição, apesar de 

inúmeros expedientes estratégicos terem sido constituídos para a superação desta 

fissão nuclear conceitual no caso concreto – é necessário partir de sua origem 
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histórica, com o necessário cuidado de não falar do Código de Hamurabi341, ou seja, 

de não se referir a dados históricos irrelevantes ou expletivos na concatenação das 

retóricas que constituíram a história dos conceitos ora em exame compreendida a 

partir do pensamento de Koselleck, para quem 

A Begriffsgesischichte se propõe a estudar as diferenças (ou 
convergências) entre os conceitos antigos e as atuais categorias do 
conhecimento usando a semântica como uma ferramenta para 
investigar, em uma perspectiva diacrônica, como eles são criados e 
como ocorre seu processo de manutenção ou de substituição.342 

Limitar-se-á, portanto, primeiramente à exposição dos sistemas recursais 

alienígenas que delinearam formas de revisão das decisões judiciais lastreadas nos 

mesmos conceitos operacionais característicos dos recursos de direito estrito 

brasileiro para, em seguida, evidenciar os antecedentes mais próximos do sistema 

nacional, o francês e o americano. A importância de tal estudo, conforme aduz 

Calamandrei343, se deve ao fato de que o recurso de cassação francês não surgiu da 

Assembleia Nacional como uma nova Minerva saindo armada da cabeça de Jupiter: 

utilizaram-se de elementos políticos e processuais elaborados ainda no antigo 

regime e coordenaram, com uma nova finalidade, vetustos meios desenvolvidos e 

maturados durante séculos, no romanismo e o germanismo, posteriormente fundidos 

na França medieval. 

É inútil buscar nos séculos anteriores à Revolução Francesa um instituto tão 

complexo e singular quanto o recurso de cassação, o que não desnatura a 

importância da investigação histórica, visto que diversos elementos separadamente 

considerados podem ter, nessa pesquisa, sua origem evidenciada344. Segundo Sergi 

Guasch Fernández345, há quem observe a gênese do recurso de cassação, 

correspondente no sistema jurídico espanhol aos recursos de direito estrito 

brasileiro, no Tribunal dos Heliastas da Grecia antigua, no Sinédrio do povo hebreu 

(ou Sanhedrim, forma hebraico-aramaica da palavra grega Synedrion, traduzida por 
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‘conselho’. O Rei Josafá deu a este conselho a forma de tribunal para julgar 

processos dos moradores de Jerusalém346) e, inclusive, no Areópago grego, porém 

as semelhanças são tão remotas e pontuais que passam despercebidas na maioria 

das obras que tratam do tema. 

No direito romano é que podem ser observados mais claramente elementos 

semelhantes ao recurso de cassação surgido na França pós-revolucionária, este 

último estruturado em bases filosófico-políticas que influenciam a distinção 

dogmática entre os fatos e o direito até hoje, além de ter emprestado sua 

denominação recursos semelhantes em diversos países. Há quem veja, inclusive, a 

origem da cassação em uma máxima romana: “Questio facti in arbitrio est judicantis: 

questio juris non ejus voluntati mandatur, sed legis autoritate reservatur”, ou seja, as 

questões de fato correspondem ao arbítrio do juiz; as questões de direito não estão 

sujeitas à vontade do juiz, mas sim reservadas à autoridade da lei347.  

A premissa sobre a qual os franceses desenvolveriam a Cassação seria a 

incongruência entre o resultado da atividade judicante e o preceituado pelo 

legislador, cabendo a este último o dever de invalidar a decisão judicial que 

contrariasse a lei, tal qual pensavam milênios antes os romanos a respeito da 

nulidade das sentenças contra ius constituitionis348, ou seja, viciadas por um erro 

quanto a existência de uma norma de direito objetivo349.  

Com freqüência é encontrada no direito romano a antítese entre os termos ius 

e factum, em certas situações inclusive quanto ao poder decisório do juiz. As fontes 

romanas não só faziam referência à distinção conceitual entre quaestio iuris e 

quaestio facti como era pródiga em exemplos para aplicar aos casos concretos a 

distinção, ainda que a teoria muitas vezes fosse dificilmente aplicável na 

realidade350, o que findava por limitar sobremaneira as hipóteses de configuração da 

nulidade ius constitutionis. 
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A função da declaração de nulidade das sentenças contra ius constitutionis 

era, segundo a hipótese de Kohler em Prozess und Nichtprozess, política, visto que 

decorria da necessidade de os imperadores fazerem prevalecer suas leis sobre o 

direito local que se tentava afirmar nos rincões do império romano351, dadas as 

sentenças pronunciadas segundo o direito local contra as sacras constitutiones352. 

Ainda que sem qualquer lastro que a subsista, a hipótese de Kohler é atraente e 

sugestiva, segundo Calamandrei353, porque, se ratificada, constitui-se uma 

semelhança com a função jurisdicional do Conseil des parties, precursor da Corte de 

Cassação e forma utilizada pelo rei para anular as decisões judiciais que violavam 

as ordonnances, uma arma na luta entre o rei e os parlamentos locais354. 

Segundo o direito romano, outra forma de vício das sentenças era a que 

afrontava o ius litigatoris, em que se vislumbrava um erro (sem qualquer distinção se 

quanto aos fatos ou ao direito) referente à existência de um direito subjetivo que não 

transgredia uma norma legal, porém poderia infingir na sua relação com o caso 

concreto, sem que se considerasse nula a sentença e contra a qual o recurso 

cabível era a appelattio, distinção que serviu para evidenciar o interesse 

transindividual de alguns recursos e as limitações entre a atividade judicante e a 

lei355: o erro era permitido, exceto quando se negava a norma ou atribuía-se 

falsamente a determinado preceito uma existência normativa. A sentença declarada 

nula pelo magistrado romano, ao conhecer a petição da restitutio in integrum, não 

culminava com a revisão do julgado anterior, mas tão somente a supressão da 

sentença primitiva e o retorno da lide ao status quo ante sua apreciação pelo 

julgador356. 

À sentença nula era atribuída a pecha de juridicamente inexistentes 

(iudicatum non est)357, conceito jurídico que se opunha ao estado de fato da 

sentença ter sido prolatada e ser aparentemente válida,o qual demandou a criação 

de medidas judiciais para a declaração de inexistência da sentença nula (por 
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intermédio da restitutio in integrum e revocatio in duplum), oposição de defesa contra 

a sua execução (intercessio) e também reiteração de pedido negado pela sentença 

inexistente358, ainda que o condenado por uma sentença nula sequer pudesse ser 

chamado de condenado, dada a incapacidade daquele decisio adquirir a força de 

coisa julgada359. Nesse ponto, diferencia-se da concepção francesa, que entendia a 

violação às ordonnances como anuláveis mediante recurso360. Ainda que em 

distintos níveis, a herança do direito romano manteve-se presente após a derrocada 

do império até os modelos contemporâneos361, consoante será adiante evidenciado 

pelos elementos constitutivos dos modelos recursais que se seguiram e mantiveram 

elementos originariamente romanos. 

A herança germânica se dá na concepção de um sistema em que os juízes 

estão alheios às quaestio facti, pois o órgão judicial apenas se limitava a dizer a 

quem cabia o ônus da prova, se determinada prova era admissível ou não, e as 

conseqüências jurídicas advindas do êxito da parte em obter a prova necessária à 

pretensão apresentada ao juiz. As questões de fato eram, portanto, relegadas às 

partes, sendo as provas obtidas e apresentadas somente após a sentença para 

alcançar o efeito jurídico delimitado pelo magistrado.362 

No sistema germânico, a sentença possuía um caráter alternativo que 

permitia o demandado aceitar ou renunciar à prova, ou seja, perdia o processo se se 

abstivesse de produzi-la; se aceitasse tentar produzi-la, ou venceria ou fracassaria, 

pois satisfazia a pretensão e enquadrava-se na questão de direito antecipadamente 

delimitada àquela situação pelo magistrado363. Esse tudo ou nada, para Foucault, 

caracteriza, o processo do direito germânico apenas como “a continuação 

regulamentada, ritualizada da guerra.”364 

Uma vez que aos juízes apenas cabia o estabelecimento das questões de 

direito que regulariam a contenda, também a revisão de eventuais erros estaria 
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limitada às violações à lei, ou seja, pressupunha um erro de direito para se buscar a 

desaprovação da sentença, a Urteilsschelte. Todos os ditames dos juízes populares, 

tidos como propostas escorreitas para a resolução das lides, passavam pelo crivo da 

assembleia da qual faziam parte os magistrados. Nesse momento, se a parte ou 

qualquer membro se opusesse à solução do juiz, era necessária uma nova 

decisão365, pois aquela sequer teria adquirido o caráter de existente no mundo 

jurídico366. Aprovada a sentença pela assembléia, estariam sanados quaisquer 

vícios que se pudessem vislumbrar, em uma clara manifestação do princípio da 

validade formal da sentença para parte predominante da doutrina.367 

Não fossem as sensíveis distinções entre o mister do juiz no direito germânico 

e o juiz moderno francês, a Urteilsschelte seria considerado o recurso um 

precedente direto dos meios modernos de impugnação limitados às questões de 

direito368. 

Já com os Visigodos e Longobardos inicia-se um processo de mudança na 

atividade judicial, que permite inferir-se daquele sistema as raízes da querela 

nulitatis369, surgida no direito estatutário das cidades italianas a partir do século XIII, 

com o revigoramento do direito romano, porém agora alterado pela influência da 

herança germânica, visto que passa-se a entender a nulidade da sentença como 

decorrente da irresignação das partes370. No sistema jurídico visigodo, a antiga 

desaprovação da decisão transforma-se em um verdadeiro recurso contra sentenças 

viciadas (nesses sistemas, não apenas as que contivessem erros de direito, mas 

também erros in iudicando), as quais já eram consideradas existentes no mundo 

jurídico371. A validez formal das decisões, quando atacadas pela via recursal 

implicava não só a desconstituição do julgado com sua declaração de nulidade, 

como também a responsabilidade pecuniária do magistrado, penalidade comum não 
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apenas no direito visigodo e longobardo, como também em todos os demais reinos 

bárbaros372.  

É nesse ambiente que a Escola de Bolonha passa a distinguir entre os erros 

in procedendo dos erros in iudicando, conforme aduzia o direito romano, sendo o 

primeiro atacado pela querela nulitatis e o segundo pela querela iniquitatis, a 

aspectos do direito germânico, como a validez formal das decisões, apenas 

desconstituídas após a declaração judicial. Renasce, assim, a ideia de sentença 

nula e sentença injusta373. Todo erro na construção da decisão jurídica poderia dar 

lugar à querela, inclusive aqueles em que se tratava de manifesta contrariedade à 

lei, os chamados error contra ius in thesi clarum374. 

Não é objetivo deste trabalho, muito menos neste tópico em que se descreve 

a formação histórica da retórica material da distinção conceitual entre as questões 

de fato e as questões de direito, tratar da (in)efetividade política da dicotomia, tida 

como instrumento que associava a defesa dos indivíduos ao interesse geral, dada 

sua função limitadora e reguladora da atividade judicial frente aos comandos legais 

instituídos pelo legislador (também chamada de função de nomofiláquia pelo direito 

romano375), cuja violação não raramente cominava penalidades graves, a exemplo 

das que constavam do Estatuto de Ferrara em 1561376. Mesmo a monumental obra 

de Calamandrei furta-se à realização de qualquer conclusão neste ponto377. 

Abstemo-nos, outrossim, de buscar no direito dos tribunais supremos das 

cidades italianas renascentistas, ou em qualquer outra instituição imbuída da função 

de nomofiláquia nos sistemas jurídicos anteriormente referidos, qualquer analogia 

com os institutos modernos de revisão das decisões judiciais lastreados na distinção 

entre quaestio facti e quaestio iudici, até mesmo porque a ausência de separação 

dos poderes acarretava distorções ao modelo teorizado, como a influência das 

famílias dominantes sobre as indicações dos revisores das sentenças, bem como na 

própria atividade destes, ao exemplo dos Medicis, na Florença do século XVI378. 
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 A função do relato anteriormente exposto, conforme já adiantado, é 

evidenciar a maturação dos institutos que compuseram a Corte de Cassação 

francesa, cuja formação não decorre apenas das influências iluministas, aclarando a 

contribuição dos vetustos institutos para a revolucionária forma de controle da 

atividade judicial surgida após 1789. 

Na França, do século XV ao século XVIII, o direito seguia o exemplo da 

doutrina italiana, que, à luz das fontes justinianas, distingue a sentença injusta da 

sentença nula (ainda que de ambos os erros o mesmo recurso fosse cabível: a 

apelação379), esta última, v.g., quando for extra petita, contra legem ou contra 

consuetudinem notoriam, contra as ordenanças reais, chegando a doutrina 

enumerar mais de quarenta requisitos para a sentença não ser considerada nula380 

(no sentido romano de inexistente, visto que, em diversos casos, mesmo sem que a 

parte tenha apelado, a sentença é juridicamente inexistente, como em casos de 

incompetência381).  

O sistema francês restou caracterizado por uma luta secular entre os 

monarcas e os parlamentos franceses, cujas esparsas decisões contrárias a 

algumas das ordenações reais evoluíram a ponto de, no século XVIII, oficialmente 

se associarem para constituírem um corpo político oposto e rebelde ao rei, um 

conflito que durou até a derrocada do ancien régime382, sendo, portanto, impossível 

conceber o sistema recursal criado para garantir a supremacia das leis (e, por 

conseguinte, do parlamento) fora de um contexto social e político revolucionário. Foi 

contra a prática totalitária e o arbítrio dos juízes títeres que se constituiu o recurso de 

cassação francês. 

As ideias de Rousseau e Montesquieu ganham relevância para a 

fundamentação da vontade geral e da separação de poderes. Nesse contexto, 

entende-se que os homens não se submetem senão à lei que eles mesmos se 

deram, livre e racionalmente, sendo a vontade geral a coexistência harmônica das 

liberdades segundo princípios racionais383. A contribuição de Rousseau mais 

relevante para o sistema jurídico pós-revolucionário seria, portanto, “la idea de que 
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la ley positiva debe encarnar la expresión de la racionalidad pura aplicada al mundo 

de lo humano; y la idea del régimen en el que la ley impera decisivamente en todos 

los asuntos del Estado”384, pensamento que reverberou no artigo sexto da 

Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão, que consigna a lei como a 

vontade geral, igual para todos, seja para proteger, seja para punir385.  

A lei, vista como uma construção onipotente e autosuficiente, torna-se a base 

de legitimação do novo poder, que nela fixava o eixo central de toda a jurisdição e 

fez do Tribunal de Cassação o instrumento político mais radical do iluminismo na 

confirmação da certeza do direito e da subordinação do juiz à lei386, cujo embrião 

pode ser encontrado no Conseil des Parties do antigo regime, o qual era uma arma 

do soberano na luta contra os parlamentos, da subordinação do poder judicial ao 

interesse político expressado nas ordenações reais387. Na teoria, não havia 

incompatibilidade entre os princípios políticos e filosóficos do Conseil des Parties e a 

revolução, porém, na prática, o sentimento de ojeriza que a instituição carregava no 

seio da sociedade, a deturpação que sofreu o instituto ao tornar-se refém da política 

real, tornou imprescindível a mudança no novo ordenamento que se instituía388, a 

qual veio a acontecer na prática em 20 de abril de 1791, apesar de sua base legal 

ter sido decreto do final do ano de 1790389. 

Há na doutrina duas distintas concepções sobre a função do Tribunal da 

Cassação: uma corrente entende que a atividade desenvolvida era puramente 

jurisdicional, enquanto a outra caracteriza o mister do Tribunal como auxiliar do 

legislativo, cuja função é tão somente defender a lei por ele criada, nunca criar uma 

jurisprudência390, que veio a ser “demonizada” por Robespierre, ao afirmar que a 

jurisprudência era uma palavra detestável e que a lei era a verdadeira 
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jurisprudência391. Limitava-se o Tribunal a, verificada a violação, cassar a decisão e 

determinar o reenvio do caso ao tribunal de origem, para que proferisse novo 

julgado. A razão de se afastar a atividade do Tribunal de Cassação da atividade 

judicante se devia ao fato de que parecia ilógico atribuir ao mesmo Poder que se 

busca controlar a função de vigiá-lo, além de a declaração de nulidade da decisão 

por violar a separação dos poderes vir a ser considerada pelos parlamentares da 

Assembleia Nacional uma atitude diversa da realizada pelo juiz392. 

Nesse contexto, exclui-se do âmbito de cognição do Tribunal de Cassação 

qualquer análise sobre a qualificação jurídica dos fatos ou o erro na apreciação da 

prova, tudo para evitar que a Corte se tornasse uma terceira instância, afastando-a 

ainda mais do Judiciário e aproximando-a do Legislativo393.  Calamandrei assevera 

que, no fundo, os parlamentares estavam cientes de que a clareza e plenitude da 

legislação não eram absolutas, por isso, reformularam a sistemática dos référés, já 

existentes nas Ordenações de 1667: caso qualquer dúvida quanto à interpretação da 

lei surgisse em mais de duas cassações de decisões oriundas de Cortes distintas, o 

Tribunal de Cassação deveria se arvorar do référé législatif e enviar os atos 

processuais à Assembleia Legislativa para que fosse aclarada a obscuridade ou 

contradição na lei e estabelecesse a interpretação autêntica do dispositivo legal. Da 

mesma forma, estabeleceu-se que os juízes também poderiam, após Decreto de 16 

de agosto de 1790, se acudir do référé facultatif, suspender o processo e enviá-lo ao 

Poder Legislativo para que fosse sanada dúvida quanto a interpretação da lei 

aplicável ao caso394. 

 A entronização absoluta do princípio da separação dos poderes 

transparecida na técnica dos référé findava, entretanto, por desnaturar o caráter de 

generalidade das disposições do Legislativo, visto que passavam a interpretar a lei 

em virtude de casos concretos, e deturpavam a própria ideia de jurisdição395. O 

sistema jurídico, em especial o recurso de cassação, era, portanto, plasmado em 

bases incongruentes com a realidade a que se destinava. Apenas após uma lenta 
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evolução o Poder Judiciário desvencilhou-se do Legislativo e o Tribunal de 

Cassação ampliou seu poder de controle sobre as decisões judiciais. 

Partiram do parlamento as tentativas de se modificar a denominação do órgão 

responsável pelo controle da aplicação escorreita das leis. Sugeriu-se que seus 

membros não fossem denominados juízes, mas sim “inspetores de justiça”; que o 

órgão não fosse chamado de Tribunal, mas de “Conselho Nacional pela 

Conservação das Leis”; que no lugar de um Tribunal fossem instituídos “censores 

judiciários”. Todas as sugestões de mudanças de nomenclatura, oriundas de 

diferentes correntes parlamentares, objetivavam evitar o que um dos proponentes, 

Chabroux, havia previsto, ao expressar que, se os membros forem chamados de 

juízes, iriam agir como juízes396. Nesse sentido, aduz de la Rúa que 

Se han ideado frases más ingeniosas para transferir el recurso a un status 
extraprocesal. Schmidt, por ejemplo, lo considera como un órgano de 
fiscalización jurídica que el Estado tiene a su servicio y Kohler lo califica 
como “custodio de la ley”, expresiones que al igual que otras también 
frequentes, como “guardián supremo de la ley”, “intérprete máximo del 
derecho”, “Corte reguladora de la jurisprudencia”, arrastan reminiscencias 
de los tiempos de los Sacra auditoria principios del Imperio Romano, los 
Curia Regis de los derechos germánicos y de las luchas del rey contra los 
parlamentos o de aquellos significativos nombres de Conseil National Pour 
la Conservation des lois, inspecteurs de justice y cenceurs judiciaires que, 
bueno es decirlo, están en el origen histórico del instituto.397 

Ao nascer o órgão responsável pela cassação denominado de Tribunal, 

entretanto, pouco a pouco suas atividades tornar-se-iam judiciais, conforme 

alertaram os parlamentares franceses pós-revolucionários. Temiam o que findou por 

acontecer. 

Foram oriundos do próprio legislativo os instrumentos que permitiram a 

afirmação do Tribunal de Cassação como órgão judicante. Dita mudança encontra-

se dentro de um contexto de ampliação das atribuições do Poder Judiciário, quando 

o Código Civil de 1804 impõe ao juiz a vedação ao non liquet398 e abole, portanto, o 

référé facultatif, devolvendo aos juízes a possibilidade de interpretar os textos399. Em 

1810, passa-se a admitir que o Tribunal de Cassação analise se a sentença viola o 

“espírito da lei”, ou seja, analisar se houve negativa à intenção, ao preceito da 

                                                 
396 CALAMANDREI, Piero. Casación civil, T. I, Vol. 2. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 
1945, p. 55 
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Bosch Editor, 1998, p. 38 
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norma400. Antes limitado à análise da contravention express au texte de la loi, passa 

também a apreciar os casos de interpretação equivocada e falsa aplicação da lei, 

obrigando-o a debruçar-se sobre o caso concreto. Deixava, pois, de ser uma espécie 

de “’areópago de jurisconsultos’, que no tomaba en consideración las cuestiones de 

hecho ni las cuestiones de derecho relativas a la premisa menor”401 

Em 1837, o Tribunal de Cassação passa a ser denominado Cour de cassation 

e ter poderes de estabelecer uma uniformidade jurisprudencial, quando, por duas 

vezes, uma sentença fosse cassada pelo mesmo motivo, o que demandaria a 

possibilidade de conhecer a questão de fundo discutida, não apenas o texto abstrato 

da lei. Desvincula-se, nesse momento, da atividade política que o constituiu para 

impor-se como órgão jurisdicional402. 

 Acerca da evolução do instituto da cassação francesa e a originalidade 

constituída pela distensão sistemática de suas atribuições, evidenciada desde sua 

criação pela nomenclatura adotada, aduz Calamandrei: 

la casación se desarrolla en la práctica independientemente de sus 
cánones originarios y a veces en oposición con ellos. Es cierto que 
este oficio asumido por la corte de casación de examinar cómo 
hubiese aplicado el derecho al hecho el juez de mérito es una 
novedad que no tiene ejemplo en la historia del derecho. Ya una 
novedad estaba constituída, como se ha dicho (en el n. 181), por la 
casación por falsa interpretación de la ley; pero esta casación por 
error contra ius in hypothesi, este nuevo examen de las cuestiones 
de derecho en concreto constituye el lado más original del instituto 
francés. Tal originalidad es alabada especialmente por ‘os escritores 
alemanes, que, antes de la entrada en vigor del C. P. O., conocían 
en su tradición jurídica solamente la rígida querella de nulidad por 
error contra ius in  thesi clarum; y también hoy, procesalistas 
germánicos encuentran que el carácter más notable de la casación 
francesa es el de haber admitido la censura por error de derecho en 
la subsunción del hecho bajo la norma jurídica correspondiente.403 

A corte assumia, após as mudanças levadas a efeito em 1837, uma função 

jurisdicional e poderia analisar casos particulares em maior espectro, direcionando a 

decisão que viria a ser tomada pelo magistrado ao qual o processo seria reenviado, 

seja ao apreciar a escorreita aplicação ao caso concreto de conceitos jurídicos 
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indeterminados404, interpretar a vontade contratual das partes405 ou, ainda que 

abertamente negada, cassar sentenças por violação às máximas da experiência, 

sob o pretexto de “défaut de base légale, sentencias las cuales, aun sin contener un 

verdadero y propio error de derecho, parecen deficientes en su argumentación 

lógica, en el razonamiento que constituye la base de sus motivos”406, todas questões 

que em princípio eram consideradas alheias às quaestio iuris.  

As mutações verificadas ao longo da história da cassação francesa ficaram 

ainda mais evidentes a partir de meados do século XX, quando, em certas 

situações, passou a não apenas reenviar a causa aos tribunais de origem, mas 

também julgar a própria questão de fundo, se o conjunto fático estivesse 

relativamente completo, o que se denomina cassation sans renvoi407, além da 

admissão da complexa teoria do “controle minimal dos fatos”, que autorizaria em 

hipóteses restritas a intervenção da corte na análise dos fatos, e o instituto da 

“substituição de motivos”, que permite a manutenção da decisão, porém com 

fundamentos distintos408. 

A função primordial da cassação, após a hipertrofia dos poderes de cognição 

da Corte, era a garantia da uniformidade da jurisprudência409 para a fixação, no 

presente, de entendimentos que deveriam ser tomados no futuro pelos juízes, como 

se fossem verdadeiras leis interpretativas410, alargando sobremaneira, na prática 

deste mister, a concepção do que seria cognição exclusiva das questões de direito, 

ao revés do que se verificava ou almejava na sua origem. 

Iacoviello, citado por Knijnik, resume da seguinte forma as mutações do 

instituto da cassação desde a sua origem revolucionária:  

Estranha parábola histórica esta da cassação. Originariamente, não 
devia sequer ser um órgão jurisdicional, mas um órgão 
“paralegislativo”: guardião da ortodoxia normativa, da interpretação 
única e verdadeira da lei. Depois, transformou-se em juiz da 
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legalidade do processo. Agora, transformou-se em último juiz do 
fato.411 

Distintamente do paradigma francês de Corte superior incumbida da revisão 

das decisões judiciais que violavam o direito positivo, o modelo americano de 

Supreme Court nunca atribuiu, seja na prática, seja na intenção dos Founding 

Fathers, a função uniformizadora à jurisprudência, cuja casuística constituição dos 

precedentes é uma das características mais marcantes do sistema 

estadunidense412. Ambos nasceram com finalidades políticas limitativas marcantes, 

entretanto: enquanto o modelo francês visava limitar a atividade judicial, evitando 

que se extrapolasse a função jurisdicional e se ingressasse no papel do legislativo, o 

sistema americano buscava limitar a atividade legislativa dos Estados Federados, 

impedindo-os de editar leis em desconformidade com os ditames constitucionais da 

União. 

Para Thomas Jefferson, atribuir ao Poder Judiciário a possibilidade de 

declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais seria uma afronta ao princípio 

constitucional da separação dos poderes, bem como antidemocrático, visto que se 

negaria vigência às normas estatuídas pelos representantes do povo por órgãos que 

não eram formados por representantes diretos da população. Prevaleceu, 

entretanto, o pensamento posteriormente capitaneado por John Marshall e Benjamin 

Cardozo, que atribuíam ao Poder Judiciário, dentro do mesmo princípio iluminista, o 

dever de rever os atos abusivos do Legislativo e Executivo413.  

A existência de distintos planos normativos (estadual e federal) demandou a 

criação de uma regra de prevalência das leis federais e a atribuição da Suprema 

Corte de fiscalização do escorreito cumprimento do mandamento na produção 

normativa, sendo essencial à garantia do equilíbrio do regime federativo este 

mecanismo de controle414. 

A Constituição americana atribuiu à Suprema Corte a competência recursal 

para decisões oriundas de órgãos inferiores da União, porém o Judiciary Act de 

                                                 
411 IACOVIELLO, Francesco. La motivazione della sentenza penale e Il suo controllo in cassazione. In 
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412 CALAMANDREI, Piero. Casación civil, T. I, Vol. 2. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 
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1789 (Section 25.) granjeou a revisão de decisões oriundas dos tribunais estaduais 

por intermédio do writ of error, sempre que uma decisão repugnasse a Constituição, 

tratados ou leis federais dos Estados Unidos, colocasse em questão a construção de 

alguma cláusula da constitucional ou federal ou a decisão afrontasse direito, 

exceção ou privilégio de algumas das partes envolvidas oriundos das referidas 

normas415. Por meio do Judiciary Act de 1925, modificou-se o nome do writ of error 

para appeal, que ampliou as hipóteses de revisão de decisões, posteriormente 

submetidas ao juízo discricionário da corte pelo Supreme Court Case Selections Act 

de 1988416. 

 

4.1.2. A formação do modelo brasileiro de recursos de direito estrito 
 

O Estado unitário brasileiro que emergiu com a Constituição de 1824 não 

contemplou o recém-criado Supremo Tribunal de Justiça com as funções de 

uniformização de jurisprudência ou interpretação da legislação. O art. 164 limitava a 

competência do tribunal para conceder ou denegar os recursos de revista oriundos 

dos tribunais da relação, competência penal originária para julgar os Ministros do 

próprio tribunal e os dos tribunais da relação, os diplomatas e os Presidentes das 

Províncias. A organização do STJ foi minudenciada pela lei de 18 de setembro de 

1828, a qual indicava a sua composição por dezessete juízes letrados e que 

deveriam enviar, anualmente, a lista das causas revistas ao legislativo, com a 

indicação dos pontos da legislação considerados lacunosos e incoerentes417. 

Apenas com a Lei 2.648, de 23/10/1875 e o Decreto nº 6142, de 04/03/1876, 

ampliaram-se as competências do Supremo, que passaram a tomar assentos para a 

                                                 
415 “Judiciary Act of 1789, SEC. 25. And be it further enacted, That a final judgment or decree in any 
suit, in the highest court of law or equity of a State in which a decision in the suit could be had, where 
is drawn in question the validity of a treaty or statute of, or an authority exercised under the United 
States, and the decision is against their validity; or where is drawn in question the validity of a statute 
of, or an authority exercised under any State, on the ground of their being repugnant to the 
constitution, treaties or laws of the United States, and the decision is in favour of such their validity, or 
where is drawn in question the construction of any clause of the constitution, or of a treaty, or statute 
of, or commission held under the United States, and the decision is against the title, right, privilege or 
exemption specially set up or claimed by either party, under such clause of the said Constitution, 
treaty, statute or commission, may be re-examined and reversed or affirmed in the Supreme Court of 
the United States upon a writ of error…” Disponível em: 
<http://www.constitution.org/uslaw/judiciary_1789.htm> Acesso em 05 abr. 2012. 
416 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V: arts. 476 a 
565. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 574 
417 PACHECO, José da Silva. Evolução do processo civil brasileiro: desde as origens até o 
advento do novo milênio. 2. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 80 
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inteligência das leis civis, comerciais e criminais quando fossem suscitadas dúvidas 

decorrentes de decisões divergentes do próprio Supremo ou das instâncias 

inferiores, além de centralizar no Supremo Tribunal de Justiça a função 

jurisprudencial, prejudicada pela ausência de regulamentação durante todo o 

império418. 

Era irrelevante, no mister do Tribunal, a distinção entre questão de fato e 

questão de direito, pois o Regimento do Supremo Tribunal de Justiça de 1828 aduz 

à “injustiça notória” ou “nulidade manifesta” do feito como causas de admissão do 

recurso de revista. Se não fosse o caso de revista, “a sentença recorrida se 

constituía em coisa soberanamente julgada”419.Verificadas as hipóteses, não cabia à 

corte o julgamento do feito, apenas encaminhava-o em revista a um Tribunal da 

Relação distinto do que originou o recurso420. 

Apesar de existir na doutrina quem defenda a descendência direta do 

Recurso Extraordinário brasileiro da suplicação e do agravo ordinário existentes no 

vetusto direito lusitano421, da “queixa imediata ao príncipe” prevista nas ordenações 

filipinas422, além de traços do sistema recursal extraordinário brasileiro já no direito 

inglês do século XII423, prevalece o entendimento de que apenas com a proclamação 

da república estabeleceram-se no Brasil as bases para a constituição de um recurso 

de direito estrito, o recurso extraordinário, cujos influxos do modelo norte-americano 

do writ of error decorrem das bases federativas da Constituição de 1891424.  

                                                 
418 CARRILLO, Carlos Alberto. Memória da justiça brasileira, vol. III – independência e 
constitucionalismo.  Salvador: Tribunal de Justiça da Bahia, 2003, p. 224 
419 MONTEIRO, João. Teoria do processo civil, T. II. 6. Ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956, p. 
727 
420  Nenhum Tribunal da Relação foi criado no Primeiro Império. Mantiveram-se os quatro existentes 
no ocaso do Brasil Colônia: Rio de Janeiro (transformada em “Relação da Corte” no Império), 
Salvador, Recife e São Luís. Apenas em 1878 foram criadas novas Relações, a saber: Porto Alegre, 
São Paulo, Mato Grosso, Ouro Preto, Goiás, Fortaleza e Belém.  
421 ALMEIDA JUNIOR, João Mendes. Direito judiciário brasileiro. 5. Ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1960, p. 388; GUIMARÃES, Mário. Recurso de revista. São Paulo: Livraria Martins, 1942, p. 
19 
422 CRISPIN, Mirian Cristina Generoso Ribeiro. Recurso especial e recurso extraordinário. São 
Paulo: Pillares, 2006, p. 43 
423 A revisão da decisão basear-se-ia, já naquela época, na delimitação realizada anteriormente 
(deveria estar on records o vício a ser apreciado), e não se poderia ingressar nas questões de fato. 
Nesse sentido, vide: CÔRTES, Osmar Mendes Paixão. Recurso extraordinário – origem e 
desenvolvimento no direito brasileiro. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 285-286 
424 Por todos, no sentido de que o recurso extraordinário descende do modelo americano, vide 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V: arts. 476 a 
565. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 575; MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de 
processo civil, T. VIII. Rio de Janeiro: Forense, 1975, p. 19 
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Afasta-se a origem portuguesa do recurso extraordinário, visto que, conforme 

exposto, não existia restrição à análise das questões de direito, função nomofilática 

ou uniformizadora de jurisprudência naqueles recursos, muitas distinções 

decorrentes da própria característica do reino lusitano e do império brasileiro, 

unitário e de, quando existente, uma tênue separação entre os poderes. Também a 

origem britânica não é acolhida pela maioria da doutrina, visto que a appeal à 

Câmara dos Lordes era uma reclamação voltada aos interesses subjetivos da justiça 

no caso concreto, dirigida ao Soberano, fonte de toda a jurisdição425. 

A nomenclatura atribuída ao recurso de direito estrito positivado no alvorecer 

da República brasileira é de inspiração do modelo argentino426, o qual também 

possui a mesma origem estadunidense e estatuiu a denominação recurso 

extraordinário para o instituto destinado à garantia da prevalência do direito 

constitucional e infraconstitucional nacional sobre as leis e constituições das 

províncias argentinas427, em um sistema inspirado principalmente na lei orgânica da 

justiça federal dos EUA e nos comentários à Constituição dos Estados Unidos feitos 

por Story e Kent428. 

No Brasil, entretanto, nunca assumiu o recurso extraordinário finalidade e 

procedimento semelhantes aos utilizados por diversos ordenamentos estrangeiros 

que aplicam a distinção entre recursos ordinários e extraordinários429 e distinguem 

entre os recursos oponíveis antes e após o trânsito em julgado da decisão430. Com a 

profusão de recursos de direito estrito após a Constituição de 1988 (v.g., recurso 

especial ao STJ e recurso de revista ao TST), manter a denominação recursos 

extraordinários lato sensu a todos aqueles oponíveis nas cortes superiores com a 

dogmática limitação do julgador ao exame das quaestio iuris ainda pode gerar 

equívocos conceituais, ao atribuir-se ao gênero a mesma denominação destinada à 

espécie431. 
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428 Ibid., p. 208 
429 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V: arts. 476 a 
565. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 576 
430 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação 
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A função do recurso extraordinário em seu nascedouro foi essencialmente a 

preservação da ordem jurídica, regulando excessos e uniformizando entendimentos 

quanto ao sistema normativo federal, evidenciando modelos de conduta432 que se 

irradiavam a todos os membros do organograma jurisdicional, unificando o trabalho 

de interpretação jurisprudencial que realiza em colaboração com todos os órgãos 

judiciais433. Ainda que parte da doutrina entenda que não é o objetivo dos recursos 

de direito estrito o atendimento a interesses subjetivos ou a realização da justiça no 

caso concreto434, prevalece a posição de que o caráter e finalidade político-

institucionais do recurso extraordinário não são incompatíveis com a 

instrumentalidade subjetiva para o alcance de interesses particulares435, só existindo 

a primeira função de interesse público porque um recurso privado levou ao 

conhecimento da corte superior o delatado erro na escorreita aplicação do direito436. 

Sintetiza Moreira a evolução do direito positivo brasileiro que regeu o recurso 

extraordinário nos seguintes termos: 

Já a Constituição decretada pelo Governo Provisório, que não 
chegou a viger, previa, no art. 58, §1º, sob a inspiração do Judiciary 
Act, hipóteses em que caberia para o Supremo Tribunal Federal 
recurso contra as decisões de última instância das Justiças 
estaduais. No mesmo sentido, dispôs o Dec. nº 848, de 24.10.1890, 
que organizou a Justiça federal, no seu art. 9º, parágrafo único, o 
remédio foi acolhido, depois, no art. 59, §1º, da Constituição de 1891. 
A denominação de “recurso extraordinário”, porém, somente se lhe 
aplicou no primeiro Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 
passando à Lei nº 221, de 20.11.1894, art. 24, ao Dec. nº 3.084, de 
5.11.1898, Parte II, arts. 67, letra d, e 744, e a outros diplomas. Com 
a refoma constitucional de 1926, ampliaram-se as hipóteses de 
cabimento; uma das inovações, fadada a perdurar por muitos anos, 
foi a concessão do recurso com fundamento na divergência de 
interpretação da mesma lei federal por dois ou mais tribunais locais 
(art. 60, §1º, letra c), caso em que ele poderia “ser também interposto 
por qualquer dos tribunais referidos ou pelo Procurador-Geral da 
República”. Tinha-se, destarte, um recurso extraordinário ex officio, 
com caráter facultativo.  

                                                 
432 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação 
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433 BALLÉN, Humberto Murcia. Recurso de casacion civil. Bogotá: Temis, 1978, p. 35 
434 Referindo-se aos recursos de Cassação: CALAMANDREI, Piero. Casación civil, T. I, Vol. 2. 
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Universitária do Ceará, 2001, p. 62 
435 Por todos: FERNÁNDEZ, Sergi Guash. El hecho y el derecho en la casación civil. Barcelona: 
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Todas as subseqüentes Cartas da República, ao fixarem a 
competência da nossa mais alta Corte, trataram do recurso 
extraordinário, em termos que, até 1988, substancialmente não 
variaram muito (Constituição de 1934, art. 76, nº 2, III; de 1937, art. 
101, nº III; de 1946, art. 101, III; de 1967, art. 114, nº III, Emenda 
Constitucional nº 1, de 1969, art. 119, nº III). Inovação interessante, 
mas de curta duração, foi a do Dec. nº 23.055, de 9.8.1933, art. 1º, 
que contemplou a figura do recurso extraordinário ex officio, já agora 
obrigatório, a ser interposto, em determinados casos, pelo Presidente 
do Tribunal local ou da Câmara julgadora. Na esteira da reforma de 
1926, a Constituição de 1934, art. 76, parágrafo único, permitia a 
interposição do recurso também pelo Presidente do Tribunal local ou 
pelo Ministério Público, quando o fundamento fosse diversidade de 
interpretação da lei federal entre as Justiças estaduais, ou entre 
alguma delas e a Corte Suprema ou outro tribunal federal. As cartas 
posteriores não reproduziram a norma. 437 

As profundas mudanças no sistema recursal dos tribunais de cúpula do 

ordenamento jurídico brasileiro devem-se à propalada “crise do supremo”, cujas 

raízes podem ser encontradas desde o nascedouro do sistema no alvorecer da 

república federativa do Brasil. O Estado Unitário, com a concentração de 

prerrogativas legislativas no poder central, caracterizou o Império e reproduziu-se 

após a Constituição de 1891 na concentração das competências da União e nas 

diminutas atribuições conferidas aos Estados artificialmente criados, que apenas 

aprofundou-se ao longo da história republicana brasileira. Lembra Rezende Filho 

que 

O que diferencia um do outro é que, competindo pela Constituição 
norte-americana aos Estados legislar sobre o direito civil, comercial e 
penal, e sendo essa atribuição entre nós conferida ao Congresso 
Nacional, maior há de ser necessariamente em nosso país o número 
de casos em que tal recurso pode e deve ser interposto; pois sua 
função no Brasil consiste em manter, não só a autoridade e, 
consequentemente, a unidade do direito civil, comercial e penal em 
todo o território nacional.438 

Trata-se, pois, de uma formação histórica oposta àquela que desembocou no 

sistema estadunidense de recursos à Suprema Corte, a quem cabia a análise das 

violações às competências e normas federais, reduzidas frente a ampla autonomia 

legislativa dos Estados. Não sem motivo, portanto, o número muito maior de 

hipóteses de cabimento do recurso verificadas no Brasil439. 

                                                 
437 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V: arts. 476 a 
565. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 575-576. 
438 REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues. Curso de direito processual civil, vol. III. 3. Ed. – 
São Paulo: Edição Saraiva, 1953, p. 168 
439 MEDINA, José Miguel Garcia. Prequestionamento nos recursos extraordinário e especial. 2. 
Ed. – São Paulo: RT, 1999, p. 45 
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Some-se à amplitude de matérias de competência federal postas à análise do 

Supremo desde sua origem às transformações sociais ocorridas ao longo do século 

passado no Brasil, cuja explosão demográfica e urbanização elevaram a litigiosidade 

e refletiu-se na explosão de demandas postas ao Poder Judiciário, que cresceram 

exponencialmente após a vigência da atual Constituição. Até 1950, o número de 

recursos extraordinários interpostos foi de aproximadamente dezessete mil, contra 

sessenta mil em fins do ano de 1965 e próximo a cento e vinte mil em 1988440, o que 

evidencia a explosão de recursos postos aos onze ministros do Supremo. Cria-se, 

pois, um congestionamento de processos em razão da propositura de demandas em 

número superior à capacidade de decisão dos tribunais441, refletida de maneira 

ainda mais sensível no STF: 

O Ministro Ilmar Galvão, endossando as palavras de Calmon de 
Passos analisando a “crise do supremo tribunal federal”, elenca 
como causas para o crescimento desenfreado do volume de 
processos a estagnação do STF, eis que em 1891 contava com 
quinze ministros, ao passo que em 1931 teve esse número reduzido 
para onze, sem contar a ampliação gradual da competência, 
sobretudo no que tange à instância extraordinária, por intermédio das 
ampliações das hipóteses de admissibilidade do apelo extremo.442 

Mecanismos que almejavam diminuir a sobrecarga do Supremo Tribunal eram 

observados desde a Constituição de 1891443, passaram pela autorização trazida 

pela Emenda Constitucional nº 1 de 1969, que atribuía competência ao STF para 

indicar em seu regimento as causas que ensejassem recurso extraordinário, a 

posterior instituição da argüição de relevância da questão federal como pressuposto 

de cabimento do recurso extraordinário criada pela Emenda nº 7 de 1977, na súmula 

400 do STF444, hoje em desuso, e desembocaram na repartição de competências 

para a apreciação de matéria infraconstitucional entre os tribunais superiores recém-

criados pela Constituição de 1988. 

À semelhança das atribuições anteriormente conferidas pelas constituições 

republicanas brasileiras, os atuais tribunais superiores não configuram meras cortes 

de cassação das decisões e reenvio ao tribunal de origem, o que apenas ocorre em 

                                                 
440 SOUZA, Roberto Carvalho de. Recurso especial. 2. Ed. – Rio de Janeiro: Forense 1997, p. 4 
441 BUZAID, Alfredo. A crise do Supremo Tribunal Federal. In Estudos de direito. São Paulo: 
Saraiva, 1972, p. 144 
442CRISPIN, Mirian Cristina Generoso Ribeiro. Recurso especial e recurso extraordinário. São 
Paulo: Pillares, 2006, p. 50 
443 Ibid., p. 44-45 
444 “Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso 
extraordinário pela letra ‘a’ do art. 101, III, da Constituição Federal.” 
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caso de error in procedendo. Caso a hipótese seja de error in judicando, a corte 

superior deve julgar a causa integralmente, substituindo o acórdão recorrido, 

conforme disposto nos artigos 102, inciso III, e 105, III, sobre a competência para 

julgamento dos recursos extraordinário e especial, respectivamente, configurando-

se, pois, Cortes de Revisão com cognição restrita às matérias de direito. 

Sob a égide da novel Constituição, diversos mecanismos de filtragem de 

recursos foram instituídos para tentar frear a crescente demanda posta aos tribunais 

superiores e fortalecer o entendimento firmado nesses tribunais, v. g., as “súmulas 

vinculantes”, a “súmula impeditiva de recursos”, a “repercussão geral da questão 

constitucional”, e as “técnicas de julgamento de recursos extraordinários e especiais 

repetitivos”. A elaboração de expedientes que funcionem como barreira à cognição 

dos recursos pelos tribunais superiores não é, ressalte-se, um casuísmo brasileiro, 

mas verificado em diversos outros tribunais superiores, e exemplo do que ocorre nos 

Estados Unidos, Alemanha, Argentina e Japão445. Apenas para ilustrar, na década 

de 90 do século XX, a corte suprema da Argentina, mediante a aplicação do 

requisito da transcendência dos recursos extraordinários, inadmitiu cinco mil e 

setecentos dos seis mil recursos interpostos446. No Brasil, a distribuição de 

processos no STF caiu mais de 63,6%, quando comparado o primeiro semestre de 

2007 com o primeiro semestre de 2009, além de uma redução de mais de 29% no 

número de processos em tramitação naquela corte, segundo dados apresentados 

pelo Ministro Gilmar Mendes em julgado publicado no início de 2010447. 

A proliferação de requisitos de admissibilidade dos recursos às instâncias 

superiores mostrou-se ferramenta essencial para frear o número de processos que 

findam por ultrapassar o vestíbulo dos juízos de admissibilidade e cognição, apesar 

de não se descurar que, muitas vezes, o rigorismo na aplicação destes pressupostos 

gere protestos por obstar a análise de recursos maculados por vícios sanáveis, em 

detrimento da instrumentalidade do processo448. Há quem argumente que o 

                                                 
445 FONSECA, João Francisco Naves da. Exame dos fatos nos recursos extraordinário e 
especial. Coleção Theotonio Negrão. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 61. 
446PERRACHIONE, Mario C. La casación como método de control de la función jurisdiccional. 
Córdoba: Alveroni, 2003, p. 147 
447 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Pleno, AI 760.358-QO, rel. Min Gilmar Mendes, j. 19-11-2009, 
DJe 19/2/2010. 
448 A abertura do sistema, ao invés de seu recrudescimento às normas estanques e cuja violação é 
inadmissível, é a bandeira defendida por inúmeros processualistas. Nesse sentido: GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca. Flexibilização procedimental: um novo enfoque para o estudo do 
procedimento em matéria processual. São Paulo: Atlas, 2008.   
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rigorismo na aplicação destes requisitos é defensável, em razão do princípio da 

eficiência da administração e da necessidade de compreender o fenômeno 

processual mediante uma perspectiva holística da sociologia do processo sob a ótica 

da Administração Judiciária449. 

Expedientes que buscam filtrar a admissibilidade dos recursos com esteio em 

conceitos indeterminados, como a “relevante transcendência” do recurso 

configuradora da “repercussão geral”, são, no direito processual, um reflexo de 

mudanças ocorridas no direito privado a partir de meados do século XX, quando 

conceitos indeterminados como “boa fé” passaram a se multiplicar no direito 

positivo450. As alterações no direito material e processual que permearam o 

ordenamento jurídico com conceitos jurídicos indeterminados vem ao encontro de 

uma busca pela adaptação da legislação à realidade cada vez mais instável, em que 

as “verdades” sociais são mutáveis com menos vagar451 e a complexidade social 

não pode ser limitada aos conceitos estanques e pretensamente definidos a que se 

limitava a legislação de outrora. O número de recursos continua, entretanto, em 

descompasso com o capital humano à disposição dos tribunais, assim como se 

mostra problemática, em virtude dos limites históricos e dogmáticos impostos à 

atividade dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, a cognição e revisão dos 

julgados que versem acerca de conceitos jurídicos indeterminados – cujo próprio 

nome já delata a sua constituição como uma figura legal, porém de limites fluidos e 

de significação definível apenas perante o caso concreto452. 

 

4.2. Os conceitos jurídicos indeterminados a partir da dicotomia conceitual 
entre questão de fato/questão de direito e a sua revisão pelo Superior 
Tribunal de Justiça 

 

A problemática existente acerca da possibilidade de a aplicação dos conceitos 

jurídicos indeterminados ser ou não passível de revisão pelo Superior Tribunal de 

                                                 
449 SILVA NETO, Francisco de Barros e. Paradoxos do recurso extraordinário como ferramenta do 
direito processual constitucional. In Revista de Processo. Ano 36, vol. 201, Nov. 2011. São Paulo: 
RT, 2011, p. 50 
450 PERRACHIONE, Mario C. La casación como método de control de la función jurisdiccional. 
Córdoba: Alveroni, 2003, p. 135-138 
451 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Questões de fato, conceito vago e a sua controlabilidade através 
de recurso especial. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais do 
recurso especial e do recurso extraordinário. São Paulo: RT, 1997, p. 439 
452 HENKE, Hosrt-Eberhard. La cuestion de hecho – el concepto indeterminado en el derecho y su 
casacionabilidad. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1979, p. 56 
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Justiça advém da própria característica fluida deste preceito jurídico, bem como da 

já referida delimitação histórico-dogmática à matéria sujeita ao controle dos tribunais 

superiores brasileiros: a chamada questão de direito, em detrimento das questões 

de fato. Necessário, portanto, partir-se da definição dos conceitos das referidas 

quaestio para, então, se posicionar os conceitos jurídicos indeterminados perante a 

dicotomia dogmática entre fatos e direito que permeia a atividade dos Ministros nos 

recursos de direito estrito e, ao final, analisar a problemática existente, em virtude da 

manutenção de estruturas processuais modernas em um direito pós-moderno, bem 

como as estratégias utilizadas para manter-se incólume a referida dicotomia entre 

fatos e direito, mas, ao mesmo tempo, superá-las na práxis jurisprudencial. 

Consoante acima relatado (vide tópico 2.2), a multiplicidade de paradigmas 

metodológicos do direito na pós-modernidade traz em si o desnudamento da 

insuficiência do processo lógico subsuntivo que permeia a dicotomia conceitual entre 

fatos e direito, cuja separação, sob o ponto de vista da lógica não tradicional do 

direito ou das correntes céticas e cognitivistas de que tratamos, mostra-se 

insubsistente para descrever o iter da atividade realizada pelo julgador quando da 

tomada de uma decisão frente ao problema sobre o qual se debruça, mormente 

quando assumido o pensamento de que a norma jurídica apenas surge perante o 

caso concreto, não se podendo falar, destarte, em uma questão de direito a priori ou 

sobre a qual se possa analisar sem imiscuir-se nos fatos a que se destina. 

Na divisão teórica do ato de decidir em duas partes, uma relativa à 

determinação dos fatos e a outra à escolha das regras que irão incidir sobre os 

fatos, olvida-se o entrelaçamento das duas etapas que ocorre na prática, consoante 

já aduzia Jerome Frank453 antes mesmo da proliferação de teorias metodológicas 

com conclusões semelhantes na segunda metade do século XX. Fernández lembra 

que os fatos e o direito “aparecen tan enlazados en todo proceso que su distinción y 

definición resulta artificial y nociva, simplista e inexacta”.454  

Para Calamandrei, a concepção silogística que separa as etapas do ato 

decisório em um momento prévio de consolidação dos fatos e, posteriormente, a 

escolha do direito aplicável à questão fática é “incompleta y unilateral, porque aquel 

que imagina la sentencia como un silogismo no ve la sentencia viva, sino su 

                                                 
453 FRANK, Jerome. Law and the modern mind. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2009, 
p. 144 
454 FERNÁNDEZ, Sergi Guasch. El hecho y el derecho en la casación civil. Barcelona: José María 
Bosch Editor, 1998. p. 186. 
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cadáver, su esqueleto, su momia,”455. Assemelhar-se-ia, dita concepção, no seu 

entender, ao mister do cientista químico, o qual, mesmo após lograr êxito em 

decompor todos os elementos que integram um organismo vivo, não é capaz de 

descrever em fórmulas a centelha da qual brota a vida pela misteriosa combinação 

de elementos456. Para o referido autor italiano, o ato de decidir é “la creación que 

emana de una conciencia viva, sensible, vigilante, humana”457 e não, pode, assim 

como a centelha da vida, ser decomposta em uma cartilha com um passo-a-passo, 

sem que se desnature o ato decisório. 

 Ainda que a impossibilidade de uma escorreita separação seja admitida458, a 

distinção dogmática entre os conceitos de questão de fato e questão de direito 

permanece vigente no sistema recursal brasileiro, não obstante as fragilidades de 

ordem teórica refletirem diuturnamente nas divergências jurisprudenciais verificadas 

quanto à escorreita delimitação das questões, ainda mais sensíveis quando se 

tratam de conceitos jurídicos indeterminados. A defesa da eficácia da dicotomia é 

feita por Naves da Fonseca nos seguintes termos: 

embora no campo filosófico a distinção - em alguns casos - 
realmente se revele muito difícil, há bastantes razões técnico-
processuais que recomendam a conservação da dicotomia. Portanto, 
mesmo admitindo que ontologicamente existam apenas questões 
predominantemente de fato ou predominantemente de direito, ou 
ainda que se reconheça que estes conceitos são puramente 
dogmáticos ou práticos, deve-se deixar claro que, ao menos para 
efeito de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, a 
distinção entre questão de fato e questão de direito é suficiente, útil e 
efetivamente possível. Afinal, conforme leciona o próprio Miguel 
Reale, reconhecer a tridimensionalidade do fenômeno jurídico de 
modo nenhum significa negar a importância da distinção entre 
questão de fato e questão de direito, especialmente para o 

                                                 
455 CALAMANDREI, Piero. Proceso y democracia. Tradução de Hector Fix Zamudio. Buenos Aires: 
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1960, p. 76 
456 Ibid., p. 78 
457 Ibid., p. 80 
458 Também nesse sentido, entre outros, vide: ARAGONESES, Pedro. Proceso y derecho procesal. 
Madri: Aguilar, 1960, p. 788; SCHAPP, Jan. Problemas fundamentais da metodologia jurídica. 
Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1985, p. 40; Pela defesa de uma teoria tricotômica do direito, na 
qual consideram-se passíveis de revisão pelo STJ não apenas as questões de direito, mas também 
as questões mistas, oriundas da tradição americana: KNIJNIK, Danilo. O recurso especial e a 
revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 
268-269; Para Castanheira Neves, a distinção entre fato e direito seria “gnoseologicamente absurdo”, 
visto que “o facto que tem a ver com o direito é um facto já de determinação jurídica” (NEVES, A. 
Castanheira. Questão-de-facto–questão-de-direito – ou o problema metodológico da juridicidade 
(ensaio de uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967, p. 428)  
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funcionamento do sistema processual, tal como ele se dá 
atualmente. 459 

Embora não se encontrem divergências dignas de nota na definição do 

sentido da palavra “questão” nos conceitos em comento460, afirmar que “questões de 

direito são aquelas que podem sujeitar-se ao exame do tribunal superior, tendo em 

vista a finalidade de sua existência, que é manter a unidade e autoridade do direito 

federal e constitucional”461 e que “qualifica-se como questão de fato insusceptível de 

exame pela Corte de Cassação toda questão sobre a existência ou não das 

circunstâncias próprias de cada relação jurídica”462 é insuficiente para enquadrar a 

matéria que está sujeita à revisão dos tribunais encarregados da análise dos 

chamados recursos de direito estrito, como o recurso especial no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça, e evidencia a dificuldade verificada na conclusão de 

determinado ponto como de fato ou de direito, ainda que se relevem as objeções já 

mencionadas ao dogma da dicotomia. 

A história dos recursos de direito estrito relatada anteriormente aduz a um 

alargamento das matérias consideradas aptas à revisão pelos julgadores dos 

tribunais superiores, mormente em virtude da positivação de normas vagas no 

ordenamento jurídico, entendidos como gênero463 do qual as cláusulas gerais, como 

o conceito de boa-fé, e os conceitos indeterminados, a exemplo do dolo na 

improbidade administrativa ou a ideia de honorários advocatícios irrisórios, podem 

ser considerados espécie. Nesse sentido, o que se concebia por questão de direito 

sofreu uma mutação: deixou de ser equiparada ao texto positivado e passou a 

                                                 
459 FONSECA, João Francisco Naves da. Exame dos fatos nos recursos extraordinário e 
especial. Coleção Theotonio Negrão. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 85. 
460 “Assim, questão é a razão do pedido ou da defesa, capaz de influir no julgamento, trazida por uma 
das partes e controvertida pela outra, cuja solução torna-se fundamento da decisão judicial. Surge a 
questão, todavia, não só quando a parte controverte o fundamento trazido pela outra, mas também 
quando esse fundamento é colocado em dúvida pelo próprio julgador. Daí a definição de Carnelutti de 
questão como “punto dubbio, di fatto o di diritto” (Ibid., p. 86) 
461 COVAS, Silvânio. Questão de fato e questão de direito – quantificação do dano moral. In Revista 
de Processo. Ano 25, vol. 100, out.-dez. 2000.  São Paulo: RT, 2000, p. 270 
462 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 4. Ed. Campinas: Bookseller, 
2009, p. 1285. Na mesma página, dentre os exemplos apresentados pelo processualista italiano 
como questão de fato, insere-se a análise acerca da autenticidade ou falsidade de um documento. 
Ocorre que, não raramente, a conclusão a que se chegou acerca da veracidade de um documento 
derivou da incidência, errônea ou não, de dispositivos normativos, o que transforma o ponto 
controvertido em questão de direito, suscetível de análise no âmbito dos recursos de direito estrito, 
por se tratar de atribuição de nova qualificação jurídica ao acervo probatório, conceito adiante 
minudenciado.  
463 MAZZEI, Rodrigo. Código Civil de 2002 e o Judiciário: apontamentos na aplicação das cláusulas 
gerais. In DIDIER JUNIOR, Fredie; MAZZEI, Rodrigo Reis (coords.). Reflexos do novo Código Civil 
no direito processual. Salvador: JusPodivm, 2006, p. 32-33 
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enquadrar princípios e normas jurídicas, cuja construção e incidência podem ser 

mais ou menos vinculadas ao caso concreto, a depender do grau de determinação 

dos preceitos a que se refiram464. O enquadramento jurídico dos fatos passa, 

portanto, a ser vista como uma questão de direito, ou, nos dizeres de Clarence 

Morris, “what legal effects attach to the events provided – [is] a determination of 

question of law.”465 

A possibilidade de controle, pelos tribunais de cúpula, do enquadramento 

jurídico dos fatos para se chegar a conclusão diversa quanto a existência de 

responsabilidade por determinado fato é consignada por Fernández466 ao tratar da 

realidade espanhola, a qual, nesse ponto, não é dissonante do posicionamento 

jurisprudencial brasileiro, consoante ilustra o aresto cujo trecho da ementa é abaixo 

colacionado: 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS 
FATOS. REVISÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. LEGITIMA 
DEFESA PUTATIVA. DANO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 
LEGÍTIMA DEFESA REAL. REQUISITOS. CULPA. 
CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA. PROPORÇÃO 
ENTRE A CULPA DA VÍTIMA E A DO AUTOR DO DANO. 
1. O conhecimento do recurso especial como meio de revisão do 
enquadramento jurídico dos fatos realizado pelas instâncias 
ordinárias se mostra absolutamente viável; sempre atento, porém, à 
necessidade de se admitirem esses fatos como traçados pelas 
instâncias ordinárias, tendo em vista o óbice contido no enunciado nº 
07 da Súmula/STJ. 
[...] 
6. Recurso especial provido.467 

Apesar de ser assente que atribuir qualificação jurídica distinta à moldura 

fática descrita no acórdão recorrido constitui questão de direito, o termo 

“enquadramento jurídico dos fatos” é visto com reservas por parte dos ministros do 

Superior Tribunal de Justiça, que atribuem à expressão a pecha de questão de fato: 

                                                 
464 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Questões de fato, conceito vago e a sua controlabilidade através 
de recurso especial. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais do 
recurso especial e do recurso extraordinário. São Paulo: RT, 1997, p. 449. 
465 MORRIS, Clarence. Law and fact. In Harvard Law Review, vol. LV, n. 1, nov. 1941. Cambridge: 
Harvard Law Review Association, 1942, p. 1313 
466 “Parece que la jurisprudencia tiende a conceder un carácter jurídico a la valoración de la conducta 
realizada o no para extraer la culpa. De esta manera, la casación no sólo puede controlar la 
apreciación de la prueba de los elementos fácticos como la naturaleza y circunstancias de la acción u 
omisión sino que, cuando ésta permanezca inatacada, entren con cita del artículo 1902 CC, los 
elementos jurídicos de la culpa o imprudencia de la misma que consistirían en un juicio valorativo que 
califique la conducta como tal a través del nexo entre la acción u omisión y el resultado dañoso.” 
(FERNÁNDEZ, Sergi Guasch. El hecho y el derecho en la casación civil. Barcelona: José María 
Bosch Editor, 1998. p. 550) 
467 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1119886/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ 
Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/10/2011, DJe 28/02/2012. 
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RECURSO ESPECIAL (ART. 105, III, "A", DA CRFB) - DEMANDA 
RESSARCITÓRIA DE SEGURO - SEGURADO VÍTIMA DE CRIME 
DE EXTORSÃO (CP. ART. 158) - ARESTO ESTADUAL 
RECONHECENDO A COBERTURA SECURITÁRIA. 
IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA. 
[...] 
2. A redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente 
mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração da 
prova. A excepcional superação das súmulas 5 e 7 desta Corte 
justifica-se em casos particulares, sobretudo quando, num juízo 
sumário, for possível vislumbrar primo icto oculi que a tese articulada 
no apelo nobre não retrata rediscussão de fato e nem interpretação 
de cláusulas contratuais, senão somente da qualificação jurídica dos 
fatos já apurados e dos efeitos decorrentes de avença securitária, à 
luz de institutos jurídicos próprios a que se reportou a cláusula que 
regula os riscos acobertados pela avença. 
[...] 
8. Recurso especial conhecido e desprovido.468 

Não só atribuir qualificação jurídica distinta aos fatos e provas que foram 

consignados e arrimaram o acórdão recorrido, mas também amplitude diversa às 

conseqüências legais de cláusulas contratuais, se elas ferem ou não normas 

federais, constituem, portanto, questões de direito, segundo a concepção dominante 

na doutrina469 e jurisprudência. 

Ainda mais problemático do que atribuir nova qualificação jurídica dos fatos às 

normas cuja concretização está vinculada a um texto legal positivado mais 

encarcerado a hipóteses fáticas menos vagas, é o enquadramento dos conceitos 

jurídicos indeterminados como questões de direito. Elementos mais dinâmicos do 

ordenamento jurídico, são a “parte movediça e absorvente do ordenamento 

jurídico”470 e se referem a casos que o legislador não tipificou471, seja por 

conveniência legislativa472, seja pela impossibilidade de prever todas as hipóteses 

fáticas que se amoldariam aos preceitos a que se pode razoavelmente destinar um 

                                                 
468 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1106827/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 
Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012 
469 Acerca do não enquadramento na Súmula 5 do STJ, que veda a interpretação de cláusulas 
contratuais na instância especial, à atitude do ministro que revisa a amplitude das conseqüências 
legais de um dispositivo contratual, vide, dentre outros: CARNEIRO, Athos Gusmão. Recurso 
especial, agravos e agravo interno. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 25-26; OLIVEIRA, Gleydson 
Kleber Lopes de. Recurso Especial. São Paulo: RT, 2002, p. 300 
470 MACHADO, João Batista. Introdução ao direito e ao discurso legitimador. Coimbra: Almedina, 
1991, p. 113 
471HENKE, Hosrt-Eberhard. La cuestion de hecho – el concepto indeterminado en el derecho y su 
casacionabilidad. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1979, p. 89 
472 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Regras de experiência e conceitos juridicamente 
indeterminados. Temas de direito processual – Segunda Série. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 64 
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dado texto legal, relegando ao intérprete o papel protagonista na atividade de 

concretizar e densificar o direito473.  

A diferença entre os ditos conceitos jurídicos determinados, como o de 

“administração pública indireta” ou “prazo de 24 horas”, e os indeterminados reside 

no grau de vagueza474 que é atribuído aos preceitos, visto que, independentemente 

da adoção de uma corrente cética ou cognitivista para a metodologia do direito, 

considerar possível alcançar o sentido de um texto independentemente de uma 

atitude interpretativa não se coaduna com os paradigmas teóricos mais influentes no 

direito na pós-modernidade. Se existe ou não um único resultado interpretativo 

correto para os conceitos jurídicos indeterminados persiste, entretanto, como 

questão controvertida. 

Para García de Enterría475, a indeterminação do conceito não implica a 

inexistência de uma única solução justa para o caso em que se decide ou não pela 

sua incidência, não se tratando, portanto de uma questão volitiva, mas sim de uma 

cognição objetiva; de acordo com Harmut Maurer476, Carl Hermann Ule rechaça, 

entretanto, a existência de um único sentido para os conceitos jurídicos 

indeterminados ao conceber a teoria da “sustentabilidade”, que, em síntese, é a 

existência de decisões sustentáveis, caracterizadas pela escolha de uma entre as 

opções existentes em uma moldura interpretativa de decisões aceitáveis como 

legítimas. Celso Antônio Bandeira de Mello477 se filia a esta última concepção, ao 

aduzir a incompatibilidade dos conceitos fluidos com uma única interpretação 

correta. 

                                                 
473 DUARTE, Ronnie Preuss. Garantia de acesso à justiça – os direitos processuais fundamentais. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 132 
474 “La tan estimada confrontación de conceptos “determinados” y conceptos “indeterminados” 
estribaría en una separación meramente cuantitativa de elementos más o menos indeterminados, y si 
se ponen de resalto conceptos “indeterminados”, esto sólo puede entenderse como una síntesis, 
hecha por el sentimiento, de algunas categorías que se nos presentan como especialmente 
indeterminadas. Porque: ‘el juez tiene margen de apreciación al tratar cualquier elemento de figura 
legal; no existe palabra alguna que no pudiese llegar a ofrecer dudas.’” (HENKE, Hosrt-Eberhard. La 
cuestion de hecho – el concepto indeterminado en el derecho y su casacionabilidad. Buenos Aires: 
Ediciones Juridicas Europa-America, 1979, p. 72) 
475 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho 
administrativo. Madrid: Civitas, 2000, p. 457 
476 MAURER, Harmut. Elementos de direito administrativo alemão. Tradução de Luis Afonso Heck. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2001, p. 57 
477 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 23 
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Por se assemelharem teleológica e estruturalmente aos Standards do 

Common Law478 e não dispensarem o ingresso do interprete nos fatos a que se 

vinculam para aferir a sua escorreita concretização, os conceitos jurídicos 

indeterminados não raramente esbarram no óbice sumular 7 do STJ e deixam de ser 

conhecidos por parte dos ministros do tribunal superior479, apesar de a doutrina ser 

assente: é questão de direito a análise da incidência de um conceito jurídico 

indeterminado à hipótese fática descrita no acórdão recorrido480.  

Observa-se, portanto, que a lógica clássica, da qual surge a distinção entre 

questão de fato e questão de direito como a possibilidade de se analisar 

separadamente a premissa menor (os fatos juridicamente relevantes para o caso) e 

a premissa maior (o direito aplicável aos fatos emoldurados pelo julgador), além de 

não refletir com fidelidade a decisão judicial – seja em virtude, v.g., de sua 

concepção como uma lógica não-tradicional ou pelos modelos metodológicos 

cunhados a partir de meados do Século XX (vide tópicos 1.3.2 e 2.2 supra) – resta 

ainda mais inadequada à concretização dos conceitos jurídicos indeterminados, 

como a improbidade administrativa dolosa: a premissa maior, o significado do 

conceito, não pode ser aprioristicamente vislumbrado, ainda que se assumisse 

adequado ao ato de decidir a teórica fissão entre os fatos e o direito. Nesse sentido, 

lembra Castanheira neves que se “o momento concreto da formação da ‘premissa 

menor’ se realiza mediante uma estrutura noética que não pode ser dominada 

logicamente”481, muito menos poderia ser a premissa maior, visto que é oriunda da 

correlação desta mesma estrutura para coexistir no caso concreto. Fontoura 

consigna que “a dimensão da realidade entrelaça-se com a dimensão normativa do 

                                                 
478 FERNÁNDEZ, Sergi Guasch. El hecho y el derecho en la casación civil. Barcelona: José María 
Bosch Editor, 1998. p. 545 
479 “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
[...] 
2. EQÜIDADE. "A apreciação eqüitativa do juiz" constitui conceito jurídico indeterminado, dependente 
sempre do caso concreto, a cujas peculiaridades o recurso especial não pode descer. 
Agravo regimental improvido.” 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 199.288/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, 
Segunda Turma, julgado em 15/10/1998, DJ 23/11/1998, p. 173 
480 Resume o entendimento doutrinário com percuciência o ex-ministro Eros Grau: ”O aplicador do 
Direito, ao decidir pela atribuição ou-não atribuição de um conceito a uma certa coisa, estado ou 
situação, valendo-se, para tanto, de dados extraídos à observação da realidade, decide questão de 
direito e não questão de fato. Tal decisão envolve ato de apreciação jurídica, ou seja, uma valoração 
jurídica. A questão, assim, é de direito e não de fato: a verificação do fato está inserida na apreciação 
jurídica, possuindo apenas função auxiliar em relação a esta última.” (GRAU, Eros Roberto. Direito, 
conceitos e normas jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 83-84) 
481 NEVES, A. Castanheira. Questão-de-facto–questão-de-direito – ou o problema metodológico da 
juridicidade (ensaio de uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967, p. 903 
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mundo jurídico (também com a axiológica), de tal modo que para pronunciar bem o 

direito é necessário partir dos pressupostos fáticos da causa”482. Ao questionar a 

manutenção dos termos da lógica clássica na descrição do ato decisório, mormente 

após a mutação das estruturas do ordenamento jurídico com a introdução dos 

conceitos indeterminados, Henke assevera que 

Si el concepto indeterminado impone al juez la tarea de construir él 
mismo sus premisas mayores, y la valoración del caso concreto se 
efectúa comparándolo con fallos precedentes ¿se justifica todavía 
hablar de “interpretación”, esto es: determinación del sentido de la 
ley, y de “subsunción”, es decir subordinación lógica de los 
conceptos del cuadro fáctico bajo los conceptos genéricos de la 
figura legal? En gracia a la exactitud metódica y lógica, 
investigaciones modernas recomiendan efectivamente reemplazar 
los términos tradicionales “interpretación” y “subsunción” por las 
designaciones “suplencia de lagunas” y “concretación”.483 

Ressalte-se que não é o objetivo deste capítulo e do subseqüente a 

enumeração de todas as hipóteses em que se considerou no STJ uma determinada 

questão como de fato ou de direito, mas sim analisar o surgimento dos recursos de 

direito estrito, da dicotomia entre questão de fato e questão de direito e da influência 

desta dualidade sobre as revisões realizadas no Superior Tribunal de Justiça acerca 

da aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados, mais precisamente, sobre o 

conceito de improbidade administrativa dolosa. O referido conceito é aqui analisado 

como paradigma dos diversos mecanismos metodologicamente cunhados para se 

manter incólume a distinção dogmática entre questões de fato e questões de direito, 

porém, ainda assim, permitir a existência de caminhos para superá-las na prática 

jurisprudencial, mediante a retórica estratégica adiante descrita e ulteriormente 

analisada sob o ponto de vista da metódica desestruturante do direito, a concepção 

retórica da ciência do direito. 

  

4.2.1. A positivação do conceito jurídico indeterminado de improbidade 
administrativa dolosa e a sua delimitação doutrinária e jurisprudencial 

 

 
Para relatar o status quo (a retórica material) do conceito jurídico 

indeterminado de improbidade administrativa dolosa, sintetizar-se-á o histórico 

                                                 
482 FONTOURA, Lucia Helena Ferreira Palmeiro da. Recurso especial – questão de fato/questão de 
direito. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 73 
483HENKE, Hosrt-Eberhard. La cuestion de hecho – el concepto indeterminado en el derecho y su 
casacionabilidad. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1979, p. 126 
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legislativo e sua interpretação dominante pela doutrina e jurisprudência, para, em 

seguida, elencar as retóricas estratégicas que convivem neste cenário: as distintas 

concepções doutrinárias dos conceitos de improbidade administrativa e dolo e o 

cotejo com o entendimento jurisprudencial mais recente acerca das hipóteses de 

incidência do conceito em análise nos casos concretos. Iniciemos, portanto, pelo 

ambiente em que se insere o referido conceito. 

Não é recente a ideia de responsabilização de gestores públicos por atos 

contrários às normas éticas na administração da res publica. A pós-modernidade 

fortaleceu, entretanto, no âmbito público, as noções de gestão privada arrimadas 

pelos paradigmas de eficiência e qualidade e implicou um aumento gradativo de 

responsabilidades, ao mesmo tempo em que diminuiu o campo das imunidades do 

poder484, mormente quando verificada a tentativa de se incutir uma cultura da 

probidade com a Constituição Federal de 1988485.  

Superou-se a máxima vigente até o século XIX, “the king can do no wrong”, e 

passou-se a, cada vez mais, se positivar pautas gerais de imputação de 

responsabilidades486 no âmbito do que categorialmente se denomina “má gestão 

pública”487, no qual se enquadra a improbidade administrativa e a corrupção, por 

exemplo, conceitos indeterminados, cuja correta incidência só pode ser verificada 

em relação aos fatos e ambiente histórico-sócio-cultural a que concretamente são 

relacionados:  

A realidade, em toda sua complexidade, demonstrou, sempre, a 
necessidade de ponderação e valoração concreta de 
comportamentos, observando sua real nocividade social, além de 
outros elementos relevantes para a correta qualificação da conduta. 
O resultado do balanço, em todo caso, é contundente: as 
desonestidades assumem formas e conteúdos variáveis, sendo 
igualmente variáveis os seus efeitos e sua valoração no meio 
social.488 

                                                 
484 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 50 
485 BERTONCINI, Mateus. Direito fundamental à probidade administrativa. Estudos sobre 
improbidade administrativa – em homenagem ao professor J.J. Calmon de Passos. Salvador: 
JusPODIVM, 2012, p. 40 
486 No âmbito do ordenamento jurídico nacional, abaixo será sintetizada a evolução normativa pela 
defesa da probidade administrativa. No contexto internacional, destaca-se principalmente o empenho 
da Organização das Nações Unidas, na Assembléia Geral de 12 de dezembro de 1996, ao editar a 
resolução 51/59, em cujo anexo figura o “Código Internacional de Conduta para os titulares de cargos 
públicos”, bem como a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, adotada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e que ingressou no ordenamento 
jurídico brasileiro por intermédio do Decreto nº 5687/06. 
487 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 55 
488 Ibid., p. 64 
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Prescrições normativas que visam à defesa do patrimônio público e princípios 

regentes da Administração Pública não são novidade no Brasil. Remontam às 

Ordenações Filipinas as primeiras disposições vigentes no país acerca dos crimes 

de corrupção, as quais vigoraram até a instituição do Código Criminal do Império de 

1830, o qual instituiu tipo penal semelhante ao atual crime de peculato, além de 

outros que violavam a “boa ordem e administração pública”, preceitos resguardados 

por tipos penais também nos demais códigos penais da era republicana brasileira489.  

As Constituições brasileiras sempre aduziram à improbidade como crime de 

responsabilidade do Presidente da República e dos funcionários de alto escalão do 

Estado490, um fenômeno político-penal, só a Constituição de 1988 tratou a violação à 

probidade administrativa como um ilícito extrapenal e vinculado ao direito 

administrativo491, entendimento que também é aplicado à atual lei de regência da 

matéria, segundo a majoritária doutrina492 e jurisprudência493. Assim como a 

natureza das sanções não são de índole penal, também o conteúdo dos atos que 

violam a probidade administrativa são distintamente observados na seara penal e no 

âmbito administrativo e não pode ser equiparada, portanto, a improbidade 

administrativa às figuras afins, como os crimes de responsabilidade494.  

Fazzio Junior495 assevera que, da Proclamação da República à vigência da 

Lei nº 3.164/57 (Lei Pitombo Godói-Ilha), nenhum tratamento legislativo relevante foi 

dado para coibir disfunções administrativas decorrentes de atos ímprobos por 

agentes públicos, limitando os precedentes legislativos da atual Lei de Improbidade 

                                                 
489 DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade administrativa. São Paulo: Dialética, 2007, p. 11-15 
490 A Constituição de 1824, no art. 99, garantia imunidade absoluta ao Imperador, porém não aos 
Ministros. A partir da República, o chefe do Executivo passou a ser passível de responsabilização. 
Nesse sentido, vide: Constituição de 1891, art. 54, 6º; 1934, art. 57, alínea f; 1937, art. 85, d; 1946, 
art. 89, V; 1967, art. 84, V, e EC 1/69, art. 82, V; 1988, 85, V. 
491 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 118 
492 Por todos: PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada. 3. Ed. 
São Paulo: Atlas, 2007, p. 147-148 
493 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. 
NATUREZA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA. 
[...] 
4. Ademais, improbidade administrativa não é crime. A Lei de Improbidade Administrativa é uma lei 
de natureza cível, onde as condutas e as sanções não têm natureza penal, não estando sujeitas às 
normas de Direito Penal. 
5. Agravo regimental não provido. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 205.536/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, julgado em 20/09/2012, DJe 26/09/2012 
494 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 246-
247 
495 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de improbidade administrativa. São Paulo: Atlas, 2007, p. 51-52 
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Administrativa496 (LIA ou Lei nº 8.429/92) à referida Lei e a outra, promulgada no ano 

seguinte, nº 3.502, denominada Lei Bilac Pinto. Para Osório497, seria relevante 

destacar os embriões da LIA no Dec. 30, de 08.01.1892, que já indicava condutas 

consideradas ímprobas (art. 48), bem como a Lei 1.079/50, na qual foram tipificados 

elementos que seriam efetivamente atos de improbidade, apesar de indicados como 

“delitos de responsabilidade”. Apesar de todas as leis precedentes serem 

teleologicamente orientadas para finalidades semelhantes, a regulamentação do art. 

37, §4º pela LIA destaca-se das demais por ampliar consideravelmente o espectro 

de atitudes que poderiam ser enquadradas como atos ímprobos, bem como se 

arvorar de mecanismos distintos e mais adequados à realidade pós-moderna da 

qual é oriunda, destacando-se os conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas 

gerais e princípios que permeiam a Lei em comento. 

Questionamentos acerca de uma suposta inconstitucionalidade formal da LIA 

chegaram a ser levantados pela doutrina498, porém o Supremo Tribunal Federal499, 

ao declarar a inexistência de qualquer ofensa à bicameralismo na tramitação do 

projeto, não encerrou as discussões acerca da constitucionalidade da Lei500 ou 

                                                 
496 Gina Copola ressalva que a “lei tenta impedir ou sancionar os agentes que pratiquem ato reputado 
como de improbidade administrativa, portanto, a lei é contra a improbidade, não lei da improbidade 
administrativa.” (COPOLA, Gina. Improbidade Administrativa. O elemento subjetivo dolo. As 
modalidades de ato de improbidade administrativa previstas no artigo 11 da Lei de Improbidade 
Administrativa. In Revista IOB de Direito Administrativo, Ano I, nº 4, abr. 2006. São Paulo: IOB 
Thomson, 2006, p. 7) 
497 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 118-
119 
498 Por todos, vide: FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade administrativa e crimes de prefeitos: de 
acordo com a lei de responsabilidade fiscal. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 53 
499 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO 
ÚNICO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI. IMPOSSIBILIDADE 
DE EXAMINAR A CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 2. MÉRITO: ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA): INEXISTÊNCIA. 1. Questão de ordem resolvida no sentido da impossibilidade de 
se examinar a constitucionalidade material dos dispositivos da Lei 8.429/1992 dada a circunstância 
de o pedido da ação direta de inconstitucionalidade se limitar única e exclusivamente à declaração de 
inconstitucionalidade formal da lei, sem qualquer argumentação relativa a eventuais vícios materiais 
de constitucionalidade da norma. 2. Iniciado o projeto de lei na Câmara de Deputados, cabia a esta o 
encaminhamento à sanção do Presidente da República depois de examinada a emenda apresentada 
pelo Senado da República. O substitutivo aprovado no Senado da República, atuando como Casa 
revisora, não caracterizou novo projeto de lei a exigir uma segunda revisão. 3. Ação direta de 
inconstitucionalidade improcedente. 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2182, Relator:  Min. Marco Aurélio, Relatora p/ Acórdão:  
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2010, DJe-168 publicado em 10-09-2010, VOL-
02414-01, p. 00129. 
500 Ilustra a permanência dos questionamentos a posição de MARINANGELO, Isabel. A incoerência 
da previsão de ato de improbidade administrativa na modalidade culposa e a consequente 
inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 8.429/1992. In Revista do Instituto dos Advogados de São 
Paulo, ano 13, n. 26, jul-dez 2010. São Paulo: RT, 2010, p. 267 
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quanto ao seu alcance. Destarte, delimitar o âmbito de incidência dos preceitos 

legais insertos na LIA torna-se questão controversa, especialmente em razão da 

vagueza e fluidez dos conceitos que a compõem, criticada por parte da doutrina, que 

a considera “um cheque em branco” entregue pelo Legislativo ao julgador501, uma 

norma incompleta e fonte de injustiças502. 

Não há na Constituição Federal ou na LIA a conceituação de improbidade 

administrativa. Preferiu o legislador positivar conceitos indeterminados, atos que 

importem em configuração de improbidade e princípios cuja violação também 

configuraria mácula à probidade administrativa, que busca resguardar o 

ordenamento jurídico brasileiro. Nesse intuito, restaram consignados nos arts. 9º a 

11 da LIA três distintos grupos de atos de improbidade administrativa: o art. 9º, o 

qual englobou atos desencadeadores de vantagem indevida ou enriquecimento 

ilícito ao agente público; o art. 10, cuja teleologia é configurar ato de improbidade os 

atos que importem em prejuízo patrimonial para um ente público; o art. 11, por fim, 

aduz à caracterização de improbidade pela violação a princípios que norteiam a 

Administração Pública. 

No caput dos artigos em comento, destaca-se a expressão “notadamente”, 

antes de se iniciar os respectivos incisos, o que findou por arrimar o entendimento 

majoritário da doutrina503 e jurisprudência do STJ504 acerca do caráter 

exemplificativo dos atos que configuram improbidade administrativa constantes na 

LIA, verificando-se poucas vozes em sentido contrário na doutrina505. 

Não obstante a menção expressa, no art. 10 da LIA, à possibilidade de 

caracterizar-se ato de improbidade administrativa a partir de um elemento subjetivo 

culposo, a constitucionalidade desta disposição chegou a ser questionada506, 

                                                 
501 COPOLA, Gina. O que é ato de improbidade administrativa? (a indefinição da Lei nº 8.429/92, art. 
1º). In Fórum Administrativo. Belo Horizonte: Editora Fórum, ano 8, n. 85, mar. 2008, p. 61 
502 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Do excessivo caráter aberto da Lei de Improbidade 
Administrativa. In Fórum Administrativo. Belo Horizonte: Editora Fórum, ano 5, n. 50, abr. 2005, p. 
5390 
503 Por todos: DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade administrativa. São Paulo: Dialética, 2007, 
p. 55 
504 Entre outros, vide: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1130318/SP, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 27/04/2011. 
505 PRADO, Francisco Octavio de Almeida. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 35 
506 Pela defesa da inconstitucionalidade do permissivo legal à configuração de improbidade 
administrativa culposa, sob o argumento de que teria sido extrapolada a concepção de improbidade 
do texto constitucional: COPOLA, Gina. O que é ato de improbidade administrativa? (a indefinição da 
Lei nº 8.429/92, art. 1º). In Fórum Administrativo. Belo Horizonte: Editora Fórum, ano 8, n. 85, mar. 
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afastada sua incidência pelo STJ507 e sua inaplicabilidade é defendida por Costa508, 

ainda que a corrente majoritária da doutrina509 e a jurisprudência pacificada do 

STJ510 estejam situadas em caminho oposto. Mais tormentosa é, entretanto, a 

definição do tipo de culpa que pode ensejar ato de improbidade, se necessariamente 

deverá ser grave ou admitiria a culpa lato sensu. A graduação das culpas é 

estabelecida por Diniz nos seguintes termos: 

A culpa será grave quando, dolosamente, houver negligência 
extrema do agente, não prevendo aquilo que é previsível ao comum 
dos homens. A leve (CC, art. 629) ocorrerá quando a lesão de um 
direito seria apenas evitável com atenção ordinária, ou adoção de 
diligências próprias de um bonus pater famílias. Será levíssima (CC, 
arts. 243 a 246), se a falta for evitável por uma atenção extraordinária 
ou especial habilidade e conhecimento singular. A esse respeito, vide 
o Código Civil, art. 392.511 

Para Fazzio Junior, “o legislador, ao aludir à culpa, certamente não se refere à 

culpa grave, uma vez que esta é equiparada ao dolo, sendo, portanto, prescindível, 

porque a conduta dolosa é a regra, entre os atos de improbidade administrativa.”512 

Ainda que a equiparação entre culpa grave e dolo possa vir a ser considerada válida 

                                                                                                                                                         

2008, p. 64; NEIVA, José Antônio Lisbôa. Improbidade administrativa – legislação comentada artigo 
por artigo. Niterói-RJ: Impetus, 2009, p. 7 
507 ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. [...]. ART. 10, VIII 
DA LEI 8.429/92. INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO AO 
ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE. PREVISÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR POR 
CONDUTA CULPOSA. IRRAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...] 
5.  Não se deve admitir que a conduta culposa renda ensejo à responsabilização do Agente por 
improbidade administrativa; com efeito, a negligência, a imprudência ou a imperícia, embora possam 
ser consideradas condutas irregulares e, portanto, passíveis de sanção, não são suficientes para 
ensejar a punição por improbidade administrativa. O elemento culpabilidade, no interior do ato de 
improbidade, se apurará sempre a título de dolo, embora o art. 10 da Lei 8.429/92 aluda efetivamente 
à sua ocorrência de forma culposa; parece certo que tal alusão tendeu apenas a fechar por completo 
a sancionabilidade das ações ímprobas dos agentes públicos, mas se mostra mesmo impossível, 
qualquer das condutas descritas nesse item normativo, na qual não esteja presente o dolo. 
[...]7.  Ocorre que o Tribunal de origem, apesar de reconhecer a ausência do elemento subjetivo 
(dolo) ao descrever que a conduta do recorrente de não realização de procedimento prévio de 
dispensa de licitação mostra pouco zelo ou pouco cuidado (fls. 1.124), classifica esse mesmo 
comportamento como ato de improbidade administrativa. 
8.  Agravo Regimental desprovido. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1199582/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 09/02/2012 
508 COSTA, José Armando da. Contorno jurídico da improbidade administrativa. 3. Ed. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2005, p. 27-28 
509 Entre outros, elencamos: GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade 
administrativa. 6. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 331; OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da 
improbidade administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 295; FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de 
improbidade administrativa. São Paulo: Atlas, 2007, p. 79 
510 Por todos os julgados, vide: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1287027/GO, 
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 21/09/2012 
511 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 523 
512 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de improbidade administrativa. São Paulo: Atlas, 2007, p. 82 
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em determinadas situações513, doutrina majoritária e a jurisprudência514 caminham, 

entretanto, em sentido diverso. Lastreados na proporcionalidade e razoabilidade que 

deve lastrear o nexo causal entre a conduta e a pecha de improbidade, entendem 

que a teleologia da LIA, no seu art. 10, é abarcar os atos que demonstrem uma 

ineficiência intolerável, uma displicência que denote menosprezo aos deveres do 

seu ofício ou no trato com a coisa pública.515 Afasta-se, destarte, da improbidade o 

“erro juridicamente tolerável”516 a que a falibilidade humana pode impor a todos, para 

os quais, no âmbito da Administração, poderia ser solucionado mediante 

procedimentos disciplinares interna corporis ou, no caso de particulares, pela 

imposição de sanções mais proporcionais ao ato praticado, v. g., a suspensão 

temporária para licitar com a Administração, tal qual descrito no art. 87, III, da Lei 

8.666/93. 

À exceção das hipóteses insertas no art. 10, portanto, o dolo é elemento 

indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa. Para Carnelutti,  

O dolo é o máximo grau de desobediência; nele, como bem diz o 
Código penal, o evento contrário ao direito é <previsto e querido>/ 
Quer isto dizer que esse evento entra como parte integrante do fim, 
isto é, do epílogo do ato, tal como este se projeta no mecanismo 
mental do agente, e é precisamente esse elemento do fim que 

                                                 
513 Na doutrina civilista lusitana, leciona Pinto Monteiro que: “a equiparação, em geral, da culpa grave 
ao dolo tem raízes bem antigas, devendo-se, ao que parece, a uma interpolação em textos de direito 
romano concernentes à responsabilidade contratual (estendendo-se depois à responsabilidade 
delitual), justificada pelo facto de suscitar uma reprovação ética e social semelhante ao dolo, não 
merecendo consideração quem age de forma tão censurável, até porque <<um stupide est peut-être 
plus dangereux qu’um méchant>>. E se esta equiparação – culpa lata dolo aequiparatur – não pode 
afirmar-se em absoluto, ela é geralmente bem aceite no domínio das convenções de 
irresponsabilidade...” (MONTEIRO, António Pinto. Cláusulas limitativas e de exclusão da 
responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2011, p. 234)  
514 A Corte Especial do STJ já teve a oportunidade de se debruçar sobre a questão e assentar a 
necessidade de se verificar culpa grave do agente para poder restar configurado o ato ímprobo: 
AÇÃO DE IMPROBIDADE ORIGINÁRIA CONTRA MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO. LEI 8.429/92. LEGITIMIDADE DO REGIME SANCIONATÓRIO. 
EDIÇÃO DE PORTARIA COM CONTEÚDO CORRECIONAL NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. 
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE. 
[...] 
2. Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. 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. 
[...] 
4. Ação de improbidade rejeitada (art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92). 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, 
julgado em 21/09/2011, DJe 28/09/2011. (destaques nossos) 
515 TOURINHO, Rita Andréa Rehem Almeida. Discricionariedade administrativa: ação de 
improbidade & controle principiológico. Curitiba: Juruá, 2005, p. 127 
516 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 66 
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prevalece na deliberação, ou seja no balanço dos prós e dos contras 
que o agente faz.517  

A jurisprudência do STJ reiteradamente assevera que o dolo exigido para a 

configuração da improbidade é o dolo eventual, genérico, a intenção de manifestar-

se de modo a atentar contra os princípios que regem a Administração Pública, “não 

se exigindo a presença de intenção específica, pois a atuação deliberada em 

desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a 

presença do dolo.”518 

Parte-se, destarte, para a análise da específica intencionalidade do agente 

em seus atos, da discrepância entre os fins e os meios utilizados, da sua 

proporcionalidade ou adequação à situação sobre a qual se debruça, da existência 

ou não de sinceridade e honestidade em comparação com o que legitimamente se 

poderia esperar daquele agente, nas mesmas circunstâncias e condições histórico-

sócio-culturais, em virtude dos princípios regentes da Administração Pública que se 

visa a proteger a partir do instrumental normativo inserto na LIA e na Constituição 

Federal. Para Bertoncini, 

 “o dolo do agente público é marcado pela quebra dos deveres de 
honestidade, imparcialidade e lealdade, ou seja, pela violação do 
princípio da moralidade administrativa, juntamente com o atentado a 
outra norma fundamental do sistema: o princípio da legalidade, 
intimamente relacionado com a conduta censurada pelo 
legislador.”519 

Trata-se, portanto, também de conceito jurídico tão indeterminado quanto o 

de improbidade administrativa, pois ambos só possuem sentido a partir de 

determinado caso, só podem ser concretizados a partir dos pressupostos fáticos que 

constituem a questão controvertida. 

Delineada a teleologia da LIA mediante o relato histórico do seu 

desenvolvimento legislativo, bem como a retórica material (o pensamento 

dominante) que se estabeleceu em vinte anos de discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais acerca do alcance e características do texto legal (as distintas 

retóricas estratégicas), resta descrever a concepção de improbidade administrativa 

assumida majoritariamente, para, enfim, analisar-se de que forma o conceito jurídico 

                                                 
517 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 2006, p. 406 
518 Exemplifica-se o entendimento mediante a leitura do seguinte aresto: BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. AgRg no AREsp 8937/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 
15/12/2011, DJe 02/02/2012. 
519 BERTONCINI, Mateus. Ato de improbidade administrativa – 15 anos da Lei 8.429/1992. São 
Paulo: RT, 2007, p. 171 
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indeterminado de improbidade administrativa dolosa é objeto de revisão, pelo STJ, 

no âmbito dos recursos de direito estrito, e o que se pode inferir da manipulação de 

conceitos pós-modernos, como o tratado neste tópico, a partir de estruturas 

iluministas, como a dicotomia entre questão de fato e questão de direito. 

Ante a já delatada ausência de conceituação na legislação de regência, coube 

à doutrina tentar sintetizar o que poderia ser considerado improbidade 

administrativa. Bertoncini agrupa as distintas compreensões doutrinárias acerca da 

configuração do ato de improbidade administrativa em cinco distintos grupos, dos 

quais destacamos abaixo alguns dos representantes. Sintetiza o autor as correntes 

doutrinárias nos seguintes termos: 

A substantiva, que compreende esse ilícito a partir da lesão ao 
princípio da moralidade administrativa (1); 
A legalista ou formal, que identifica o ato de improbidade como 
violação da lei, em sentido estrito (2); 
A mista, que entende caracterizado o ato de improbidade em função 
do atentado simultâneo ao binômio legalidade-moralidade (3); 
A principiológica, em sentido restrito, que entende caracterizado o 
ilícito em razão do atentado aos princípios do art. 37, caput, da CF 
(4); 
A principiológica, em sentido amplo ou da juridicidade, que 
compreende estar caracterizado o ato de improbidade, a partir da 
violação de quaisquer dos princípios da Administração Pública. Ou 
seja, identifica-se a improbidade como lesão à legalidade em sentido 
amplo, que conteria os demais princípios regentes da atividade 
administrativa. (5)520 

Na primeira corrente, restou enquadrado o pensamento de José Afonso da 

Silva521, para quem a improbidade administrativa seria “uma imoralidade 

administrativa qualificada [...] pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao 

ímprobo ou a outrem.” Inserido na segunda corrente, Marcelo Figueiredo aduz em 

sua obra, para além dos trechos citados por Bertocini, que “a lei, quando alude à 

‘probidade’, determina ao interprete sacar seu conteúdo da Constituição e da lei.”522, 

não cabendo ao julgador inferir atos ímprobos não descritos no texto legal. Na 

terceira categoria, emoldurou-se o pensamento de Fábio Medina Osório, de cuja 

obra destacamos o seguinte excerto, que se assemelharia às conclusões e 

passagens apresentadas por Bertoncini:  

                                                 
520 BERTONCINI, Mateus. Ato de improbidade administrativa – 15 anos da Lei 8.429/1992. São 
Paulo: RT, 2007, p. 50. Destaques no original. 
521 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 35. Ed. São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 671 
522 FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa – comentários à Lei 8.429/92 e legislação 
complementar. 4. Ed. – São Paulo: Malheiros, 2000, p. 24 
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Para além de uma violação a princípios, pura e simplesmente, no 
entanto, a improbidade traduz agressão a regras que subjazem no 
topo do sistema constitucional que rege a administração pública, 
concomitantemente com regras que, no plano infraconstitucional, 
integram e dão sentido ao conjunto de regras e princípios 
constitucionais aplicáveis ao setor público.523 

A penúltima corrente vislumbrada por Bertoncini pode ser representada pelo 

pensamento de Marino Pazzaglini Filho e Waldo Fazzio Júnior. No entender deste, 

“os atos de improbidade administrativa são ilícitos pluriofensivos, mas o impacto de 

seus efeitos deve ser considerado a partir de sua confrontação com os princípios e 

regras constitucionais, fonte de validade de todas as demais normas atingidas.”524 

Por fim, destacou o pensamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Emerson Garcia e 

Wallace Paiva Martins Júnior dentre os integrantes da corrente principiológica 

ampla. Sintetizamos o pensamento da corrente a partir do seguinte trecho que 

extraímos da obra de Martins Júnior: “para que se configure ato de improbidade 

administrativa é mister a existência de ilicitude (antijuridicidade) do ato, abrangendo 

tanto a sua imoralidade, quanto a sua ilegalidade.”525 

Para Mateus Bertoncini, é imperiosa a necessidade de superação desta 

miríade de conceitos, cuja utilidade ele põe em xeque ao consignar que a doutrina 

ainda não teria captado a “real significação” do conceito de improbidade 

administrativa526. Ele se propõe, destarte, a construir “um modelo capaz de encerrar 

a essência, os elementos efetivamente presentes nessa realidade fático-jurídica que 

se apelidou de improbidade administrativa.”527 Ao final de sua obra, conceitua nos 

seguintes termos: 

Considera-se ato de improbidade administrativa para os fins do art. 
37, §4º, da CF, e de sua Lei de regência (8.492/92), as condutas de 
qualquer agente público contrárias diretamente aos princípios da 
finalidade, publicidade, do concurso público, da prestação de contas 
e da licitação, bem como a violação de segredo e a prevaricação, 
independentemente de qualquer resultado material, e os 
comportamentos prescritos na lei (regras), que produzam os 
resultados prejuízo ao erário e enriquecimento sem justa causa do 
agente e/ou do terceiro, ensejando tais procedimentos, normalmente 
dolosos e excepcionalmente culposos, marcados pela violação do 
princípio da moralidade, responsabilização sujeita a um regime 

                                                 
523 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 307 
524 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Atos de improbidade administrativa. São Paulo: Atlas, 2007, p. 70 
525 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 207 
526 BERTONCINI, Mateus. Ato de improbidade administrativa – 15 anos da Lei 8.429/1992. São 
Paulo: RT, 2007, p. 72 
527 Ibid., p. 111 



130 

 

jurídico próprio, autorizador da aplicação proporcional das sanções 
pertinentes e compatíveis de perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa 
civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios fiscais ou creditícios, independentemente das instâncias 
administrativa, criminal, civil e política, tendo em vista a 
concretização do projeto constitucional de probidade na 
administração pública.528 

Foge aos fins deste trabalho, ante a concepção retórica de ciência do direito 

tomada por premissa para a investigação empreendida, analisar a correção ou não 

da posição de Bertoncini, bem como do enquadramento doutrinário realizado em 

cada categoria. Sem embargo, também resta incabível, na metódica que se busca 

arrimar este trabalho, apresentar um novo conceito ou concluir pela possibilidade ou 

não de se aglutinar os atos de improbidade administrativa em um único conceito. 

Consigna-se apenas que, para além dos pensamentos opostos ao de Bertoncini 

acima descritos, há inúmeras vozes dissonantes na doutrina que são contrárias à 

possibilidade de se apreender em um único conceito todas as hipóteses de 

improbidade administrativa529, seja pela própria característica e teleologia dos 

conceitos jurídicos indeterminados que já minudenciamos, seja em razão das 

delatadas divergências quanto às fronteiras da moldura impostas pelo autor à 

conceituação do ato ímprobo e sua configuração perante o caso concreto, das quais 

a existência das correntes acima aduzidas já constitui prova bastante.  

As controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais persistem, portanto, mesmo 

após vinte anos da publicação da LIA, conforme anota, v.g., Alexandre Albagli 

Oliveira530, em obra coletiva da qual também integrou Bertoncini, mormente quanto 

ao conceito de improbidade administrativa. A complexidade e dificuldade em ser 

verificado no caso concreto um ato ímprobo, principalmente diante das limitações 

impostas à análise das questões de fato nos recursos de direito estrito, é ainda 

maior ao ser aliado ao conceito jurídico indeterminado de dolo, consoante poderá se 

                                                 
528 BERTONCINI, Mateus. Ato de improbidade administrativa – 15 anos da Lei 8.429/1992. São 
Paulo: RT, 2007, p. 260-261 
529 Lembra Eduardo Arruda Alvim que a estrutura aberta dos conceitos visa justamente “ao 
enquadramento de infindáveis hipóteses de condutas [...] isso porque, os ilícitos podem ser 
praticados de diversas formas, diante da criatividade do ser humano, que, muitas vezs, não podem 
ser previstas, de modo específico, pelo legislador.” ALVIM, Eduardo Arruda. Breves considerações 
sobre as sanções da lei de improbidade administrativa. Estudos sobre improbidade administrativa 
– em homenagem ao professor J.J. Calmon de Passos. Salvador: JusPODIVM, 2012, p. 210 
530 OLIVEIRA, Alexandre Albagli. A tormentosa abordagem do elemento subjetivo nos atos de 
improbidade administrativa. Estudos sobre improbidade administrativa – em homenagem ao 
professor J.J. Calmon de Passos. Salvador: JusPODIVM, 2012, p. 103 
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inferir das divergências verificadas na análise qualitativa e quantitativa de dados que 

será objeto do capítulo seguinte. 

Pretendeu-se, até aqui, primeiramente delinear a formação e evolução do 

conceito de ciência jurídica, a crise dos paradigmas no período que se pode 

considerar pós-moderno, os antecedentes da revolução observada na profusão de 

modelos metodológicos surgidos a partir da segunda metade do século XX. Em 

seguida, buscou-se delinear, a partir de uma concepção retórica, qual a ciência 

jurídica que pode se extrair da contemporaneidade, diante do desencanto da 

tradicional concepção de ciência e da ausência de consenso quanto ao objeto do 

direito. Estabelecidas as bases metodológicas e premissas filosóficas, assumiu-se a 

tarefa de aplicar a concepção retórica de ciência do direito à história das retóricas da 

(in)distinção conceitual entre questão de fato e de direito. Relatou-se a história da 

dicotomia dos conceitos e de sua superação hermenêutica, bem como as origens e 

as transformações verificadas na seara dos recursos de direito estrito, para os quais 

a dicotomia permanece dogmaticamente estabelecida. Passou-se, por fim, a analisar 

a inserção dos conceitos jurídicos indeterminados no ordenamento nacional e, em 

especial, do conceito de improbidade administrativa dolosa, tomado por paradigma 

de análise da problemática convivência de institutos processuais modernos (a 

possibilidade de cisão das questões de fato da análise das questões de direito no 

ato decisório) com conceitos jurídicos indeterminados, típicos da pós-modernidade. 

 Estabelecidas, portanto a metodologia de análise da problemática objeto 

deste trabalho, bem como o ambiente e os distintos posicionamentos (a retórica 

material e a retórica estratégica) em que se inserem as decisões relativas ao 

problema apresentado, passar-se-á, destarte, a minudenciar as características das 

decisões do STJ quanto à problemática estabelecida e quais as estratégias, os 

argumentos e as conclusões extraídas das decisões colegiadas do Superior Tribunal 

de Justiça acerca da questão sobre a qual se tratou neste tópico, a partir de uma 

análise quantitativa de dados, cujas limitações e pressupostos são anteriormente 

consignados para, em seguida, apresentar-se as conclusões da observação 

realizada, a retórica analítica. 

Por fim, relatar-se-á, mediante uma análise qualitativa de dados e com esteio 

em uma concepção cética sobre o direito, no segundo e último tópico do capítulo 

seguinte desta dissertação, o que se pode inferir do cotejo das retóricas material e 

estratégica objeto deste capítulo, frente às conclusões observadas a partir dos 
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dados sistematizados no primeiro tópico do capítulo seguinte. Na conclusão deste 

trabalho, consignar-se-á qual a relevância e aplicabilidade desta análise 

pretensamente (e sob a concepção retórica já exposta) científica, e de que forma ela 

pode ser considerada um paradigma para futuras análises desta matéria ou de 

qualquer outra que vise à aplicação da metódica desestruturante do direito, a 

concepção retórica da ciência do direito. 

 

 

 



 

 

5. A ANÁLISE DA (IN)DISTINÇÃO CONCEITUAL ENTRE FATOS E 
DIREITO NOS RECURSOS ESPECIAIS, SOB O VIÉS DA CONCEPÇÃO 
RETÓRICA DA CIÊNCIA DO DIREITO, ATRAVÉS DO PARADIGMA 
DOS CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS: a cognição da 
improbidade administrativa dolosa pelo STJ 
 
 

5.1. Os pressupostos de análise dos dados e as metodologias na delimitação 
do âmbito de cognição do dolo na improbidade administrativa pelo 
Superior Tribunal de Justiça: a observação da problemática a partir da 
análise quantitativa dos dados 
 
 

Antes de se adentrar na exposição propriamente dita dos artifícios que 

compõem a retórica estratégica apresentada pelos Ministros do Superior Tribunal de 

Justiça, é necessário explicitar as limitações do universo em análise, bem como as 

razões que nos levaram a restringir o campo de observação aos julgados relatados 

neste capítulo. 

Para a seleção dos arestos que compõem a análise empreendida neste 

trabalho, utilizou-se a ferramenta de pesquisa de jurisprudência disponibilizada no 

sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça e restringiu-se o universo de análise a 

partir de dois critérios: a data de publicação (até 10/10/2012) e o argumento de 

busca “improbidade dolo” (sem as aspas, visto que os operadores booleanos531 

configurados nas aspas equivalem à busca pela expressão exata constante entre as 

aspas). Foram selecionados, destarte, 261 acórdãos, cujas ementas possuem as 

palavras pesquisadas, bem como 1472 decisões monocráticas. 

Foram excluídas, de antemão, as decisões monocráticas, em virtude do alto 

número de resultados encontrados e da observação de um conjunto relevante de 

julgados que não tratavam da problemática narrada. É o caso, por exemplo, do 

Recurso Especial nº 1149997-MS, que versa sobre prescrição em matéria tributária 

e apenas cita, em sua fundamentação, um acórdão sobre improbidade 

administrativa que ilustrava a aplicação da Súmula 284/STF em situação 

supostamente análoga.  

Ainda que se entendesse completamente pertinente ao objeto da pesquisa o 

universo formado pela soma das decisões monocráticas aos acórdãos encontrados, 

                                                 
531 Símbolos e expressões que permitem efetuar uma pesquisa relativa a dois ou mais termos 
independentes conectados em uma só expressão. 
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uma possível análise estatística a partir da amostra compreendida apenas pelas 

decisões colegiadas alcançaria – dentro de um índice de confiança de 95%, 

considerado o padrão atualmente532 – uma margem de erro de 5,59%, de acordo 

com o resultado obtido através do aplicativo “calculadora de margem de erro e 

tamanho da amostra”, disponível para o dispositivo móvel de telefonia “iPhone”533 e 

criado pelo instituto de pesquisa IPESO, fundado em 1995 na cidade de Sorocaba-

SP e especializado em pesquisas qualitativas534. Trata-se, pois, de margem inferior 

ao limite 6% considerado aceitável, v.g., pelo IBOPE535, a maior empresa privada de 

pesquisas da América latina e a 12ª do mundo536.  

Não é, entretanto, conforme já adiantado pela explicitação dos critérios de 

busca apresentados, o intuito ou parte desta pesquisa fazer a análise estatística por 

amostragem de todas as decisões que já abordaram a problemática. Busca-se, sim, 

selecionar o conjunto de decisões colegiadas e discorrer acerca dos arestos que 

efetivamente se enquadrem na problemática que é o leitmotiv desta dissertação: a 

(in)distinção conceitual entre questão de fato e questão de direito nos recursos 

especiais, a partir do paradigma do conceito jurídico indeterminado de improbidade 

administrativa dolosa. 

Partiu-se, portanto, de uma análise quantitativa de dados para, em seguida, 

realizar-se sua seleção e classificação, de acordo com os critérios expostos neste 

tópico, dentre outros indicados na tabela que cunhamos e preenchemos com os 

dados extraídos do inteiro teor dos acórdãos selecionados (vide APÊNDICE). 

Analisamos no tópico seguinte, então, qualitativamente o discurso explicitado nas 

decisões referentes à problemática em comento, lastreado na concepção cética do 

direito já tratada anteriormente (vide tópico 2.2. supra). Há de se postar, entretanto, 
                                                 
532 Zar explica que a escolha do intervalo de confiança normalmente é 95% ou 99%, a depender da 
opção por uma maior confiança ou utilidade da pesquisa, visto que, quanto maior o nível, maior será 
a amostra necessária, sendo inútil, portanto, uma pesquisa que tivesse um nível de confiança de 
100%. Nas palavras do autor: “It can be seen that a larger confidence level (e.g., 99% instead of 95%) 
results in a larger width of the confidence interval, evincing the trade-off between confidence and 
utility. Indeed, if we increase the confidence to 100%, then the confidence interval would be - ∞ to ∞, 
and we would have a statement of great confidence that was useless!” ZAR, Jerrold H. Biostatistical 
analisys. Fifth edition. New Jersey: Prentice Hall, 2010, p. 87 
533 Disponível em: <http://itunes.apple.com/app/calculadora-margem-erro-e/id325302509?mt=8> 
acesso em 12 jul. 2011. 
534 Conforme consignado no sítio da empresa. Disponível em: <www.ipeso.com.br> acesso em 12 jul. 
2011 
535 CONCEIÇÃO, Tatiane. Ibope desvenda dúvidas sobre pesquisas eleitorais. In Diário do Grande 
ABC. Disponível em: <http://www.dgabc.com.br/News/24543/ibope-desvenda-duvidas-sobre-
pesquisas-eleitorais.aspx> acesso em 15 out. 2012. 
536 Conforme exposto no sítio da empresa. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-
br/ibope/quemsomos/Paginas/default.aspx> acesso em 15 out. 2012. 
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duas ressalvas quanto ao itinerário que acabamos de descrever, antes de se iniciar 

propriamente a exposição da análise que se visa realizar.  

Primeiramente, ressalve-se que a assunção de uma visão cética do direito na 

análise de discurso que se intenta empreender não afasta a possibilidade de outro 

observador utilizar, a partir da mesma concepção retórica de ciência do direito 

defendida neste trabalho, um viés, e.g. (exempli gratia), cognitivista para realizar a 

análise qualitativa sobre os mesmos dados. Consoante já minudenciamos alhures, a 

ciência do direito entendida como a metódica desestruturante concebe a extração de 

conclusões distintas e igualmente válidas a partir dos mesmos pressupostos, dado o 

ceticismo pirrônico, o historicismo sisífico e o humanismo que a caracteriza. 

A concepção retórica de ciência do direito restringe-se à delimitação não 

apenas do ambiente em que se insere a problemática, mas também das suas raízes, 

das opiniões existentes sobre o tema, das retóricas sagradas vencedoras ou 

vencidas na positivação das leis, na doutrina e na jurisprudência, e ainda à indicação 

dos mais ou menos prováveis caminhos que determinada controvérsia (in casu, a 

caracterização do conceito jurídico indeterminado de improbidade administrativa 

dolosa como uma questão de fato ou questão de direito) está a tomar nos tribunais 

(neste trabalho, especificamente o STJ), aqui empreendida a partir da análise 

quantitativa de dados (vista cum granu salis, dadas as suas características e 

limitações indicadas na segunda ressalva feita ao itinerário acima exposto).  

Evidentemente, não se pode pretender, conforme já consignado anteriormente, que 

esta análise seja isenta da interferência do observador, apesar de a busca por uma 

neutralidade objetiva ser sempre o (inalcançável) norte da atitude metódica em uma 

concepção retórica da ciência jurídica537. 

As conclusões obtidas no tópico seguinte, a partir da análise qualitativa dos 

dados oriundos da metódica desestruturante constituem mais uma doxa, uma nova 

retórica estratégica, porém lastreada em um conhecimento considerado científico, 

visto que partem de premissas pretensamente compartilháveis e obtidas de forma 

tentativamente objetiva e descritiva, com todas as limitações já expostas 

anteriormente (vide tópicos 3.3 e 3.4), mediante a aplicação da metódica 

desestruturante do direito.  

                                                 
537 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 114 
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É dizer: as conclusões de uma análise qualitativa que se extrai a partir de 

uma retórica analítica não são, em nosso entender, consideradas científicas. São as 

premissas postas pela retórica analítica e o iter por ela percorrido (delimitação da 

retórica material, da retórica estratégica e, por fim, o cotejo de ambas) o que se 

poderia conceber por ciência do direito, de acordo com a visão de mundo retórica. A 

sua relevância e cabimento logo após a apresentação dos resultados de uma 

análise quantitativa, entretanto, são adiante justificadas, ao se apresentar a segunda 

ressalva ao itinerário acima proposto 

Em segundo lugar, ressalve-se que é necessário afastar a incompatibilidade 

entre a realização conjunta de uma análise quantitativa e também qualitativa de 

dados538. Defende-se aqui a importância e complementaridade entre ambas. Ao 

aduzir à distinção entre as vertentes qualitativa e quantitativa de pesquisa, leciona 

Pereira que, 

Greenhalg e Taylor, comparando as abordagens qualitativa e 
quantitativa, escrevem: 

Quantitative research should begin with an idea (usually 
articulated as a hypothesis), which then, through measurement, 
generates data and, by deduction, allows a conclusion to be 
drawn. Qualitative research, in contrast, begins with an 
intention to explore a particular area, collects “data” 
(observations and interview), and generates ideas and 
hypotheses from these data largely trough what is know as 
inductive reasoning.539 

Ocorre que, segundo a concepção pós-moderna de ciência de que já 

tratamos, uma separação absoluta entre a pretensa objetividade da análise 

quantitativa e seus resultados seria impossível. Não somente em virtude de toda 

análise quantitativa depender de uma interpretação540, mas também em razão da 

complementaridade existente entre ambas as análises, visto que a apreensão da 

                                                 
538 É também o entendimento de Patton: “Because qualitative and quantitative methods involve 
different strengths and weakness, they constitute alternate, but not mutually exclusive, strategies for 
research. Both qualitative and quantitative can be collected in the same study.” (PATTON, Michael 
Quinn. Qualitative research and evaluation methods. 3. Ed. Thousand Oaks-California: Sage 
Publications, 2002, p. 14) 
539 PEREIRA, Júlio Cesar Rodrigues. Análise de dados qualitativos – estratégias metodológicas 
para as ciências da saúde, humanas e sociais. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2004, p. 22  
540 Nesse sentido, Gatti assevera que “[...] é preciso considerar que os conceitos de quantidade e 
qualidade não são totalmente dissociados, na medida em que de um lado a quantidade é uma 
interpretação, uma tradução, um significado atribuído à grandeza com que um fenômeno se 
manifesta (portanto, é uma qualificação dessa grandeza), e de outro ela precisa ser interpretada 
qualitativamente, pois, sem relação a algum referencial, não tem significação em si.” (GATTI, 
Bernardete Angelina. A construção da pesquisa em educação no Brasil. Brasília: Liber Livro, 
2007, p. 29) 
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realidade, principalmente a jurídica, por meio dos números seria insuficiente para 

descrevê-la e as conclusões obtidas necessariamente também estariam imiscuídas 

nos pré-conceitos do observador, até mesmo na escolha das variantes e método de 

apresentação das conclusões, mormente quando esses dados constituem-se em 

discursos representativos de uma realidade mutável e prenhe de pressupostos 

ideológicos, como se dá no caso em estudo. Em sentido semelhante, lembra 

Rosalind que “um dos pontos básicos defendidos pela análise de discurso é que a 

descrição e a avaliação não são atividades separadas. Na maioria dos discursos, 

são produzidas descrições que contêm avaliações.”541 

A análise qualitativa, de forma isolada, não está contida na metódica 

desestruturante do direito, porém realizá-la, a partir das premissas cientificamente 

elaboradas segundo a concepção retórica da ciência do direito, parece-nos profícua 

e adequada à posição do jurista na pós-modernidade: querer satisfazer o desejo de 

cientificidade na atividade desenvolvida, ao tempo que não nega o interesse de, 

direta ou indiretamente, influenciar no debate de determinada questão jurídica. 

Passemos, pois, à explicitação dos dados e realização da análise 

primordialmente quantitativa, a partir dos quais, no tópico seguinte, realizar-se-á a 

análise qualitativa, de acordo com os pressupostos céticos já aduzidos. 

Verificam-se três distintos momentos na evolução histórica do volume de 

acórdãos julgados pelo STJ que apresentam, no âmago da discussão explicitada na 

ementa, de alguma forma, a (in)existência de atos de improbidade administrativa e 

aduzem ao dolo nos fatos narrados ou nas hipóteses legais. Entre o ano de 2002, o 

primeiro em que se publicou uma ementa de acórdão com as duas palavras 

pesquisadas, e o ano de 2005, a média de recursos foi de 1,5 acórdãos/ano, com o 

máximo de dois acórdãos/ano e o mínimo de um. Entre 2006 e 2009, ocorreu um 

salto significativo no número de recursos e a média foi de 16,25 acórdãos/ano, com 

o pico de 19 arestos e o mínimo de 15. A partir de 2010 até a data-limite de 

publicação utilizada nesta pesquisa (10/10/2012), a média cresceu para 62,66 

decisões colegiadas/ano, com o máximo de 75 julgados e o piso de 53. 

Concomitantemente a esta evolução, foi o crescimento da controvérsia acerca dos 

limites ao conhecimento e revisão da aplicação do conceito jurídico indeterminado 

de improbidade administrativa dolosa pelo Superior Tribunal de Justiça. 

                                                 
541 ROSALIND, Gill. Análise de discurso. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2002. p.  258. 
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Dentre os 261 acórdãos que constituem o resultado da pesquisa pelos 

critérios já mencionados, 13 julgados542 não são pertinentes ao objeto desta 

pesquisa, uma vez que são decisões em medidas cautelares, mandados de 

segurança, ações penais originárias ou recursos especiais oriundos de ações 

penais. Dos 248 restantes, outros 86 recursos foram excluídos por não 

controverterem a (in)existência da improbidade administrativa dolosa no caso em 

análise pelo STJ, mas sim versarem acerca de questões distintas da problemática 

em análise, de acordo com os argumentos adiante minudenciados. Conclui-se, 

portanto, que o universo de decisões colegiadas no STJ, cuja ementa alude às 

palavras improbidade e dolo e o acórdão versa acerca da configuração ou não da 

improbidade administrativa a partir de atos dolosos, totaliza 162 recursos. 

Foram excluídos desta contagem de 162 acórdãos aqueles julgados que 

deram nova qualificação jurídica dos fatos para (1) alterar a dosimetria ou tipo da 

sanção aplicada, (2) consignar a existência de indícios hábeis à continuidade da 

ação civil pública, (3) entender que a ausência de dano ao erário reconhecida pela 

instância originária era insuficiente para afastar a improbidade, determinando o 

retorno dos autos ao Tribunal a quo para análise quanto à ocorrência de uma das 

hipóteses de improbidade que não importam em dano ao erário, (4) afastar a 

incidência do art. 11 da LIA, com base na declaração do próprio tribunal a quo ter 

consignado a inexistência do dolo.  

Também se expurgou deste conjunto os arestos que, embora atribuíssem 

nova qualificação jurídica aos fatos, versavam sobre a improbidade administrativa na 

modalidade culposa, assim como os que reformaram decisão interlocutória que 

decretou a extinção do processo sem resolução de mérito ou trataram do 

recebimento da petição inicial.  

Irrelevantes para o objeto da pesquisa e, outrossim, excluídos, todos aquele 

que: (1) consideram irrelevante discutir o dolo, por se tratar de violação ao art. 10 da 

LIA, (2) determinam o retorno dos autos à instância de origem para sanar omissão, 

(3) tratam do cabimento ou não de penalidades, sem discutir a (in)existência de 

improbidade e dolo no caso controvertido, (4) consideram o acórdão recorrido 

lastreado em fundamentos infraconstitucionais e constitucionais, porém o recorrente 

                                                 
542 AgRg na MC 19.552/SP; MS 15.119/DF; MS 16.385/DF; MS 15.917/DF; MS 15.054/DF; AgRg na 
MC 17.124/PR; MC 17.112/SP; MC 16.932/PE; APn .451/PB; REsp 864.163/RS; Apn. 226/SP; HC 
53.103/SP; MS 9.315/DF. 
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não manejou recurso extraordinário, implicando a incidência da súmula 126 do STJ, 

ou (5) concluem ser independente de configuração de dolo ou culpa a existência de 

ato de improbidade administrativa. 

Dentre o universo de 162 julgados que interessam ao objeto desta pesquisa, 

podemos vislumbrar dois distintos conjuntos de decisões: as que conhecem o 

recurso especial e configuram a incidência do conceito jurídico indeterminado em 

comento no âmbito das questio iuris, em oposição aos julgados que vislumbram 

neste ato um incabível reexame de fatos e provas, atribuindo-o a pecha de questio 

facti e aplicando a Súmula 7 do STJ. 

104 acórdãos (64,19% do total) configuraram a análise da improbidade 

administrativa dolosa como uma questão de direito, passível de superar o vestíbulo 

dos recursos de direito estrito, dentre os quais se destacam dois subconjuntos: os 

que conhecem do recurso, porém mantém a decisão de segundo grau, e os que 

atribuem nova qualificação jurídica aos fatos para reformar o acórdão objeto do 

recurso ao STJ.  

O primeiro subconjunto engloba 42 casos543 (equivalentes a 40,38% dos 

julgados que tratam a problemática em comento como uma questão de direito), dos 

quais 15 mantiveram o acórdão que reconheceu a existência de improbidade 

administrativa e 27 ratificaram o entendimento da Corte a quo pela inexistência de 

ato ímprobo e doloso. No segundo subconjunto acima descrito enquadram-se 62 

acórdãos544 (59,62% dos arestos que concluem se tratar de questio iuris ou 38,27% 

                                                 
543 Oriundos de 11 Estados e do Distrito Federal, a saber: AgRg no AREsp 149.558/SP; REsp 
1249019/GO; AgRg no REsp 1199599/SP; REsp 1005801/PR; REsp 912.448/RS; EREsp 
654.721/MT; REsp 1192583/RS; REsp 977.013/DF; REsp 1182968/RJ; REsp 1042100/ES; REsp 
1129558/SP; REsp 1140315/SP; REsp 1106159/MG; REsp 826.678/GO; REsp 708.170/MG; AgRg no 
REsp 1287027/GO; AgRg no AgRg no AREsp 166.766/SE; REsp 1307925/TO; AgRg no AREsp 
81.766/MG; AgRg no REsp 1303193/BA; AgRg no REsp 1297870/DF; REsp 1231150/MG; AgRg no 
REsp 1191261/RJ; AgRg no REsp 1245622/RS; EDcl no REsp 852.671/BA; REsp 1107215/SP; REsp 
939.118/SP; AgRg no AgRg no REsp 1193940/MG; AgRg no Ag 1324212/MG; REsp 1187751/MG; 
REsp 914.530/MG; REsp 1130843/MG; EREsp 479.812/SP; REsp 1190740/MG; REsp 1140544/MG; 
REsp 996.791/PR; REsp 1173845/MG; REsp 246.746/MG; REsp 1112062/SP; REsp 658.415/RS; 
REsp 746.261/MG; REsp 621.415/MG. 
544 Oriundos de 17 Estados e do Distrito Federal, a saber: REsp 853.657/BA; REsp 1322353/PR; 
AgRg no REsp 1237139/PE; AgRg no REsp 1248806/SP; REsp 1327792/CE; REsp 1269564/MG; 
REsp 1133875/RO; REsp 1265964/RN; REsp 1223496/PB; AgRg no REsp 1260963/PR; AgRg no 
REsp 1253667/MG; REsp 1192056/DF; REsp 1261994/PE; REsp 1124577/RR; AgRg no AREsp 
66.764/MT; AgRg no REsp 1107310/MT; AgRg no REsp 1225495/PR; AgRg no AREsp 21.662/SP; 
AgRg no REsp 1199582/SP; REsp 975.078/RO; REsp 1155803/PR; AgRg no AgRg no REsp 
1191095/SP; AgRg no REsp 975.540/SP; REsp 1245765/MG; REsp 1193160/RS; AgRg no REsp 
1065588/SP; REsp 1179144/SP; REsp 834.647/MG; REsp 1202014/MG; REsp 1164881/MG; REsp 
1156564/MG; REsp 1006378/GO; REsp 1156209/SP; REsp 1149427/SC; REsp 1165505/SP; REsp 
1130000/MG; REsp 1023904/RJ; REsp 1141721/MG; REsp 1103633/MG; REsp 997.564/SP; REsp 
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do universo selecionado) que versam sobre a configuração do ato de improbidade 

administrativa doloso e, para além de entender a incidência do conceito jurídico 

indeterminado como uma questão de direito passível de ser conhecida pelo STJ, 

também atribuem nova qualificação jurídica aos fatos: seja para descaracterizar a 

incidência do referido conceito ao arcabouço fático do caso (ocorreu em 45 acórdãos 

deste subconjunto de 62 elementos, ou 72,58%), seja para reformar a decisão do 

Tribunal a quo e imputar ato doloso de improbidade administrativa a determinado 

agente (17 acórdãos deste subconjunto de 62 elementos, ou 27,42%).  

Em sentido oposto aos dois subconjuntos acima descritos, 58 acórdãos545 

(35,8% do universo selecionado da problemática em análise) aplicaram a Súmula 7 

do STJ e entenderam que a apreciação da existência ou inexistência de ato que 

pudesse ser enquadrado no conceito jurídico indeterminado de improbidade 

administrativa dolosa configura questão de fato, cuja análise seria inadmissível 

naquela Corte. Neste conjunto, 31 acórdãos (ou 53,44% dos que assentaram tratar-

se de questio facti) mantiveram as decisões de 2º grau que não reconheceram a 

incidência do conceito jurídico indeterminado de improbidade administrativa dolosa 

aos fatos narrados, enquanto 27 decisões (46,55% do subconjunto) aplicaram a 

Súmula 7/STJ e consagraram a decisão do sodalício de segunda instância que 

reconheceu o ato ímprobo e o elemento subjetivo dolo nos fatos. Enquadra-se neste, 

grupo, apesar de ser evidente para a doutrina esta atecnia, os que aplicaram a 

Súmula 7 mesmo após reconhecer a ausência de violação às normas incidentes 

                                                                                                                                                         

765.212/AC; AgRg no REsp 777.337/RS; REsp 827.445/SP; REsp 1036229/PR; EDcl no REsp 
722.403/RS; AgRg no REsp 763.441/MG; REsp 878.506/SP; REsp 805.080/SP; REsp 875.163/RS; 
REsp 915.322/MG; REsp 772.241/MG; REsp 734.984/SP; REsp 939.142/RJ; REsp 842.428/ES; 
REsp 880.662/MG; REsp 650.674/MG; REsp 604.151/RS; REsp 623.550/MT; REsp 758.639/PB; 
REsp 626.034/RS; REsp 534.575/PR; REsp 269.683/SC. 
545 Oriundos de 13 Estados e do Distrito Federal: AgRg no AREsp 148.211/PR; REsp 1130584/PB; 
AgRg no AREsp 189.912/RN; AgRg no AREsp 62.153/MG; AgRg no AREsp 163.308/SP; AgRg no 
AREsp 187.038/RN; AgRg no REsp 1312945/MG; AgRg nos EDcl no AREsp 58.172/ES; AgRg no 
REsp 1071874/RS; AgRg no AREsp 175.631/RN; AgRg no AREsp 51.633/GO; AgRg no AREsp 
113.120/RS; REsp 723.964/PR; AgRg no AREsp 117.277/MG; REsp 1200125/RS; AgRg no Ag 
1397662/RJ; AgRg no Ag 1386249/RJ; AgRg no AREsp 9.439/MG; AgRg no AREsp 8.937/MG; AgRg 
no REsp 1230039/MG; AgRg no Ag 1379397/PE; AgRg no REsp 1137664/RS; REsp 1227849/PR; 
AgRg no AREsp 20.874/MA; AgRg no AREsp 26.994/RJ; AgRg no REsp 1166548/RS; REsp 
1259950/SP; REsp 1098783/MG; AgRg no Ag 1376614/SP; AgRg no Ag 1396292/MG; EDcl no AgRg 
no REsp 1117325/DF; AgRg no REsp 1227191/MG; REsp 1230361/SP; REsp 938.536/RO; AgRg no 
AREsp 8.393/RS; REsp 1233629/SP; AgRg no Ag 1319558/RS; AgRg no Ag 1331116/PR; REsp 
939.118/SP; AgRg no REsp 1125634/MA; AgRg no Ag 1353772/PE; REsp 846.442/MG; REsp 
1199004/SC; AgRg no Ag 1307907/MG; AgRg no Ag 1305899/RO; REsp 860.085/MG; AgRg no 
REsp 752.272/GO; REsp 723.296/SP; REsp 1129423/SP; REsp 950.662/MG; REsp 799.511/SE; 
REsp 940.629/DF; REsp 593.522/SP; REsp 985.959/SP; REsp 977.252/PR; REsp 685.046/MG; REsp 
697.687/RS; REsp 739.778/RS. 
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sobre o caso concreto, a exemplo do Recurso Especial nº 1199004/SC (registre-se, 

entretanto, nesse aresto, a existência de voto divergente que afastou a aplicação da 

Súmula, apesar de concluir de forma semelhante quanto ao mérito). Acerca desta 

situação, Wambier consigna: 

Relevantíssimo, todavia, é fixar-se a necessária consequência de 
quanto se disse: não se pode deixar de dar tratamento de decisão de 
mérito, para todos os efeitos àquelas decisões em que se diz: não 
conheço do recurso, porque não há a ofensa à lei ou à Constituição 
Federal, pois isto equivaleria, como diz Barbosa Moreira, a se dizer, 
não julgo o mérito, porque julgo o mérito negativamente! 546 

Apesar de concordarmos com a posição de Barbosa Moreira e Wambier, 

certo é que o julgado enquadrou a súmula 7/STJ ao caso. A retórica vencedora, 

neste acórdão específico, foi o “não conhecimento” da questão de direito, portanto, 

para fins de análise quantitativa aqui empreendida, há de ser enquadrado no 

conjunto de arestos que assentaram se tratar de questão fática a configuração do 

conceito jurídico indeterminado de improbidade administrativa dolosa nos fatos 

delineados pelo acórdão recorrido. 

Delineados julgados relevantes para a problemática em discussão, passemos 

a expor os argumentos utilizados para fundamentar as conclusões alcançadas, seja 

para tratar a caracterização da improbidade administrativa arrimada em conduta 

dolosa como uma questão de fato, seja para configurá-la como uma questio iuris. 

A partir da análise do número de páginas que compõem os acórdãos, podem 

ser extraídas algumas conclusões iniciais acerca da fundamentação que arrima as 

decisões. Excluídos os 13 julgados que não tratam ou se originam dos recursos de 

direito estrito do universo de 261 arestos obtidos inicialmente na pesquisa, 

observou-se que a média de páginas547 de um recurso provido cuja ementa traga as 

palavras “improbidade” e “dolo” é de 20 folhas, com um pico de 168 páginas e um 

mínimo de 5. Para negar provimento a um recurso, entretanto, a fundamentação 

mostra-se, em média e em números absolutos, muito mais concisa: com um número 

máximo de 58 folhas e um mínimo também de 5, a média é de 12 páginas. Atesta-se 

aqui o que é de experiência comum: refutar conclusões anteriormente assentadas 

demanda uma argumentação mais convincente, portanto, mais elaborada, do ponto 

                                                 
546 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação 
Rescisória. 2ª ed. São Paulo: Editora R, 2008, p. 256. 
547 Entenda-se, para fins desta pesquisa, como o número de páginas do acórdão a integralidade do 
conteúdo contido arquivo disponibilizado no sítio do STJ para cada julgado, que contém a ementa, 
relatório, voto(s) e certidão de julgamento. 
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de vista da apresentação de premissas e conclusões distintas das anteriormente 

consolidadas. 

A retórica estratégica que anima os votos dos Ministros pode ser considerada 

composta, grosso modo, dos seguintes tipos de fundamentos: (1) precedentes 

jurisprudenciais, (2) argumentação (topos, máximas da experiência, deduções, 

induções...), (3) dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, (4) menção (com 

ou sem citação direta) ao acórdão de 2º grau, (5) doutrina, (6) súmulas do STJ e 

STF, (7) decisão monocrática anterior à decisão colegiada em análise, (8) regimento 

interno do STJ, (9) princípios, (10) parecer do Ministério Público. 

Ilustra a importância dos precedentes no atual modelo brasileiro o 

considerável número de arestos que os utilizam para arrimar as decisões, 

comparativamente aos demais fundamentos acima enumerados. Dos 248 arestos, 

197 (79,43% do total) arvoram-se, exclusiva ou cumulativamente, em precedentes 

jurisprudenciais. Destes, 44 (17,74% do total) arrimam-se apenas neste fundamento. 

Os verbetes sumulados, que se separou do tipo “jurisprudência” para melhor 

explicitar a sua influência nas decisões, aparecem em segundo lugar entre os 

fundamentos preferidos dos Ministros ao trabalhar a problemática em questão, com 

84 resultados apresentados (58, ou seja, bem mais da metade, fazem menção à 

Súmula 7/STJ). 

O terceiro fundamento mais utilizado são as estratégias argumentativas 

(fundadas na exposição de premissas tópicas, entimemáticas, máximas da 

experiência...), que aparecem em 61 (24,59%) arestos. A doutrina é citada em 58 

(23,87%) dos casos; os dispositivos de lei e da Constituição são mencionados como 

fundamento dos votos em 49 (19,75%) acórdãos; a decisão monocrática anterior548, 

em 39 (15,72%) casos; o acórdão recorrido é apresentado como fundamento 17 

(6,85%) vezes (apesar de ser mencionado o acórdão recorrido em 228 dos 

acórdãos, ou seja, 91,93% dos casos); o Regimento Interno do STJ, em 13 (5,24%) 

situações; princípios (processuais, da razoabilidade, proporcionalidade e gerais do 

direito) são citados 9 (3,62%) vezes; pareceres do órgão ministerial fundam apenas 

5 (2,01%) acórdãos, cujas ementas dispõem das palavras improbidade e dolo. 

                                                 
548 Frise-se que esse dado resta prejudicado pela existência, no universo em análise, de diversos 
recursos em que não houve decisão monocrática anterior à colegiada. O percentual, excluídos os 
acórdãos desprovidos de prévia decisão do Ministro relator, é aproximadamente o dobro do ora 
apresentado. 
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Poucos votos divergentes são verificados, mesmo quando utilizado o universo 

de 248 acórdãos, ou seja, mesmo quando ampliado o leque de decisões àquelas 

que não necessariamente tratam da configuração ou não da improbidade 

administrativa, mas apenas contém as palavras dolo e improbidade no bojo de suas 

ementas. Apenas 29 (11,69% do universo) votos dissonantes do condutor foram 

observados, dos quais 21 (72,41% deste conjunto de votos divergentes) quedaram-

se vencedores. Dentre os Ministros que abriram divergência em relação ao voto do 

Ministro relator, 16 (55,17% deste conjunto), 16 atribuíram nova qualificação jurídica 

aos fatos aventados no acórdão recorrido. 

A partir dos dados apresentados neste tópico e no capítulo anterior, podem 

ser extraídas algumas conclusões, das quais destacamos: (1) dentro de um contexto 

de profusão de teorias que propugnam a superação hermenêutica da distinção 

conceitual entre questão de fato e questão de direito, mormente em virtude do 

movimento legislativo de positivação de cláusulas gerais e conceitos jurídicos 

indeterminados como improbidade administrativa dolosa, permanece efetiva, na 

jurisprudência, a dicotomia dogmaticamente estabelecida e refletida na Súmula 

7/STJ; (2) a jurisprudência majoritária do STJ compreende a análise da configuração 

do conceito jurídico indeterminado de improbidade administrativa como uma questio 

iuris, consubstanciada no ato de atribuir ou não qualificação jurídica diversa aos 

fatos narrados no acórdão recorrido; (3) o Ministério Público logra êxito na 

manutenção ou acolhimento de suas teses em um percentual de recursos no STJ 

muito inferior ao dos agentes a que se imputam atos de improbidade administrativa 

dolosa; (4) a atribuição de nova qualificação jurídica aos fatos é majoritariamente 

realizada para descaracterizar o ato ímprobo e doloso; (5) a existência de votos 

divergentes é crucial para os rumos do acórdão, visto que são majoritariamente 

vencedores; (6) é irrelevante a diferença entre o número de acórdãos cuja 

fundamentação lastreia-se na Súmula 7/STJ para não conhecer o recurso especial 

interposto pelo Ministério Público ou pelos réus das ações de improbidade 

administrativa, quando se trata de decisão que declarou (in)existir o elemento volitivo 

e ato ímprobo; (7) ainda que se trate de posicionamento minoritário, a caracterização 

da problemática em comento como uma questio facti perdura ao longo dos anos em 

diversos acórdãos; (8) o peso da jurisprudência na fundamentação dos votos dos 

Ministros reflete os movimentos de aproximação do civil law que estrutura o 

ordenamento jurídico brasileiro ao modelo anglo-saxão de respeito aos precedentes; 
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(9) apesar de atuar como custos legis ao ofertar parecer na instância especial, o 

entendimento esposado pelo Ministério Público raramente influencia, ao menos 

explicitamente, na conclusão dos Ministros; (10) o apuramento teórico das decisões, 

a partir de fundamentações doutrinárias, perdeu espaço para a conformação de 

modelos decisórios alinhados pura e simplesmente com o entendimento dos 

Ministros do Tribunal549. 

Consoante acima ressaltado, cingem-se os resultados de uma análise que se 

pretenda científica, sob o viés da concepção retórica da ciência do direito, à 

exposição dos resultados do cotejo da retórica material e da retórica estratégica 

referentes à problemática em análise, de acordo com a observação quantitativa dos 

dados, orientados para a teleologia da observação do cientista do direito: apresentar 

os mais ou menos prováveis caminhos da jurisprudência, de acordo com o status 

quo dos métodos assentados e das metodologias que a estes visam 

modificar/conformar.  

Explicitar as possíveis razões que levam ao Superior Tribunal de Justiça a 

manter incólume a dicotomia entre questão de fato e questão de direito, ainda que 

seja vencedor na doutrina e na jurisprudência o relato da incongruência e 

insuficiência da lógica tradicional aplicada à decisão judicial, ou mesmo evidenciar 

as razões pelas quais os recursos do Ministério Público possuem maior 

probabilidade de serem malsinados, constituem, entretanto, tarefas precípuas de 

uma análise qualitativa, visto que os pré-conceitos do observador levarão a 

resultados distintos e destacarão aspectos diversos da problemática, sem que as 

conclusões de um jurista necessariamente invalide as obtidas por outro, cuja 

corrente teórica seja distinta, quando assumida a concepção retórica da ciência do 

direito. 

   

5.2. A assunção de um caráter tópico pela Súmula 7 do STJ e a indistinção 
entre fatos e direito na decisão judicial, a partir da análise qualitativa do 
paradigma do conceito jurídico indeterminado de improbidade 
administrativa dolosa  

 
 

                                                 
549 Apenas 14 dos 113 acórdãos publicados de 2011 até 10/10/2012, cujas ementas aduzem às 
palavras improbidade e dolo, citam entendimentos doutrinários (nos 261 acórdãos, nunca como o 
único fundamento), enquanto 44 dos 261 acórdãos arrimam-se exclusivamente nos precedentes 
jurisprudenciais. 
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 Já se explicitou alhures neste trabalho, mediante as mais diversas correntes 

metodológicas, que a atividade decisória vista como um reflexo de uma atividade 

lógico-subsuntiva, cindível entre o estabelecimento das premissas fáticas e do direito 

incidente à espécie, constitui uma herança iluminista que se enraizou no direito 

processual.  

Estabeleceram-se, também, os parâmetros da evolução histórica dos 

recursos de direito estrito, fundados a partir da dicotomia entre as chamadas 

questões de fato e questões de direito.  

Relatou-se a mutação estrutural das leis, de um sistema de regras estanques 

e definidas para um modelo aberto e prenhe de cláusulas gerais e conceitos 

jurídicos indeterminados.  

Indagou-se como seria possível manter estruturas processuais modernas – 

como a distinção entre fatos e direito na atividade decisória, cuja conseqüência nos 

recursos especiais é a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório – 

com um ordenamento de normas dependentes da moldura fática para a sua 

concretização, a exemplo do conceito jurídico indeterminado de improbidade 

administrativa dolosa. 

Observou-se a manutenção da dicotomia conceitual entre as ditas questões 

fáticas e as de direito pelo STJ, ao tempo que se concluiu pela configuração da 

análise da (in)existência de improbidade administrativa e do elemento volitivo (dolo) 

como uma questio iuris. Consignou-se, apesar do entendimento majoritário 

apresentado, a perene existência de recursos cujo entendimento é pelo não 

conhecimento da problemática, arrimados em uma suposta necessidade, e 

impossibilidade naquela via estreita dos recursos especiais, de revolver fatos e 

provas. 

Outras conclusões também foram apresentadas a partir do cotejo entre a 

retórica material e a retórica estratégica da (in)distinção conceitual entre questão de 

fato e questão de direito no paradigma do conceito jurídico indeterminado de 

improbidade administrativa dolosa, tais como a prevalência, no STJ, dos recursos e 

contrarrazões dos réus sobre os posicionamentos do Ministério Público na maioria 

dos casos que versam sobre o paradigma de análise, além da hipertrofia da 

importância dos precedentes jurisprudenciais na fundamentação das decisões. 

Analisar, entretanto, quais as razões para a configuração deste status quo da 

problemática, se, v.g., uma possível deficiência no acompanhamento estratégico da 
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tramitação dos processos550 influenciaria o déficit de recursos bem sucedidos, foge à 

delimitação temática que intentamos desenvolver. 

Limitar-se-á, por conseguinte, a análise qualitativa que se visa a empreender 

a apenas duas indagações, ambas oriundas das conclusões resultantes da análise 

quantitativa da metódica desestruturante apresentada no tópico anterior e de acordo 

com uma concepção cética do direito: existe um padrão no Superior Tribunal de 

Justiça quanto à aplicação das regras processuais modernas, especificamente na 

dicotomia conceitual incrustada na Súmula 7/STJ, para a revisão dos conceitos 

jurídicos indeterminados do ordenamento pós-moderno? Qual a função da Súmula 7 

do Superior Tribunal de Justiça nesse contexto? 

As indagações formuladas surgem principalmente a partir da análise de 

posições opostas compartilhadas no Superior Tribunal de Justiça acerca da 

problemática em debate. Exemplificam a controvérsia os conflitantes entendimentos 

oriundos de uma mesma Turma do STJ, a qual ora assevera que “Não há que se 

falar em incidência da Súmula n. 7 desta Corte Superior quando o que se deseja 

unicamente é a valoração de provas cujo teor foi exaustivamente exposto no 

acórdão combatido, a fim de (des)caracterizar atos de improbidade”551, ora consigna 

que “Infirmar as premissas do Tribunal de origem, a fim de descaracterizar a conduta 

dolosa atribuída ao recorrente, demandaria o reexame das circunstâncias fático-

probatórias dos autos, o que é vedado nos estritos limites do apelo especial, a teor 

da Súmula 7/STJ”552 

Para Jerome Frank, com o qual concordamos neste ponto, incontáveis 

elementos subjetivos e hábitos dos julgadores concorrem para moldar as decisões, 

não apenas na determinação do pensamento acerca do justo, do direito em 

                                                 
550 A identificação desta deficiência pode ser evidenciada na louvável e pioneira iniciativa da 
Procuradoria Regional da República da 5ª Região, que instituiu um setor e um programa informático 
específico (SAPO5) para o acompanhamento das ações penais originárias, tudo com o intuito de 
subsidiar os Procuradores responsáveis pela propositura das demandas ou pelo acompanhamento 
das sessões de julgamento no Tribunal Regional Federal, mediante o fornecimento de dossiês com o 
resumo das principais peças do processo, bem como a identificação dos gargalos na tramitação 
processual, de modo a minorar o percentual de prescrições às pretensões punitivas e aumentar o 
percentual de êxito das demandas. Sobre a iniciativa, vide: PORTAL DA PRR5 facilitará 
acompanhamento de ações penais originárias. Disponível em: 
<http://www.prr5.mpf.gov.br/prr5/index.php?opcao=9.5.1&pagina=exibeNoticias_2012&notic=2012_06
3_09_12> Acesso em 10 out. 2012. 
551 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no REsp 722403/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 27/11/2009. 
552 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 117277/MG, Rel. Ministro CASTRO 
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012. 
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referência a um determinado conjunto fático, mas no próprio processo pelo qual eles 

se convencem do que efetivamente constituem os fatos553.   

Neste processo de formação do que pode se considerar como “os fatos 

juridicamente relevantes”, não apenas elementos intrasubjetivos, mas também 

impressões obtidas durante o julgamento e nem sempre registradas nos autos554 

fazem parte do juízo de convencimento dos magistrados acerca dos fatos relevantes 

e de sua qualificação jurídica. 

Tratar-se-ia, portanto, de um processo inconsciente a seleção dos fatos 

relevantes, que seriam orientados a apresentar, em combinação com os 

fundamentos jurídicos escolhidos, a decisão previamente formada de uma forma 

“lógica”555, como se o raciocínio jurídico fosse formado a partir das premissas, e não 

das conclusões, dos resultados que se busca obter556. O fato relevante seria aquele 

mais conveniente para os propósitos esperados557, oriundos da narrativa 

retoricamente mais eficaz, mais eficiente, para o discurso que se visa a apontar 

como vencedor558. 

Estabelecemos, então, a primeira premissa que arrimará nossas conclusões 

aos questionamentos formulados em decorrência dos resultados apresentados pela 

metódica desestruturante do direito à problemática desta dissertação: os fatos são 

selecionados a posteriori; primeiramente o julgador assenta as conclusões que 

entende mais justas ao caso, para, em seguida, destacar os fatos mais 

convenientes, mais eficazes, para a adequação normativa que representará 

exposição do seu convencimento em um voto.  

                                                 
553 FRANK, Jerome. Law and the modern mind. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2009, 
p. 119 
554 MCEWEN, Willard M. What is never in the record but always in the case. In Illinois Law Review, 
vol. VIII, mai. 1913, n. 1, p. 594-603 
555 FRANK, Jerome. Law and the modern mind. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2009, 
p. 145 
556 Para Frank, “the courts in these cases began with the results they desired to accomplish: they 
wanted to give what they considered to be adequate punishment to drunken drivers: their conclusions 
determined their reasoning.” (Ibid., p. 110) 
557 FRANK, Jerome. Law and the modern mind. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2009, 
p. 145 
558  Nos dizeres de Taruffo: “Se si adotta questa premessa in termini generali, e la si applica anche al 
contesto del processo, ne risulta che esso diventa interpretabile esclusivamente come un gioco 
dialettico che si svolge attraverso le narrazioni svolte dai vari protagonisti del gioco processuale, il 
quale termina con la scelta, da parte del giudice, della narrazione “più buona”, ossia della narrazione 
che risulta retoricamente più efficace in quanto appare più persuasiva secondo i canoni della 
normalità, della familiarità e della coerenza narrativa, che attribuiscono maggiore credibilità ad una 
narrazione piuttosto che ad un’altra.” (TARUFFO, Michele. Il fatto e l’interpretazione. Revista da 
Faculdade de Direito do Sul de Minas. Pouso Alegre, v. 26, n. 2: 195-208, jul./dez. 2010, p. 201) 
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Destarte, parte o julgador do problema concreto, arvora-se na lógica não-

tradicional do direito, sobre a qual discorremos quando tratamos do pensamento de 

John Dewey (vide tópico 1.3.2), e deságua na apresentação formal de seu raciocínio 

em um molde pretensamente lógico-subsuntivo que arrima a dogmática processual, 

especialmente nos recursos de direito estrito.  

Delimitado o iter percorrido pelo julgador na formação de seu convencimento 

de acordo com a concepção acima exposta, tem-se por incongruente o método da 

decisão judicial com o sistema recursal de direito estrito. A limitação cognitiva às 

chamadas “questões de direito”, no âmbito dos recursos especiais, é regramento 

que não se coaduna com a definição das normas a partir do problema e a intrincada 

relação entre a delimitação dos fatos juridicamente relevantes e o resultado que se 

almeja. 

Na esteira do entendimento de Viehweg, para quem “as partes integrantes da 

Jurisprudência, seus conceitos e suas proposições têm de permanecer vinculadas 

de um modo específico com o problema e só podem ser compreendidas a partir 

dele”559 verificamos configurada a problemática observada neste trabalho. Em um 

pensar voltado ao problema, vislumbram-se inúmeros artifícios que podem compor a 

retórica estratégica, na tentativa de conformar o modelo processual assentado sob 

premissas iluministas com o método da decisão judicial a que aderimos. Dentre 

esses artifícios, destacaremos a fundamentação tópica das decisões judiciais. 

Entendidos como o fio condutor do pensamento560, os lugares-comuns ou topoi 

indicam as premissas sobre a quais se lastreia a fundamentação de um raciocínio, 

além de servirem ao objetivo de mascarar a casuística formação das decisões, 

constituindo-se “lugares de amplificação”561 da aplicabilidade das decisões.  

A partir de elementos genéricos de entendimentos geralmente 

compartilháveis como premissas suficientes à formação, manutenção ou revisão de 

um juízo, pode ser atribuída à decisão judicial ares de objetividade, uniformidade e 

previsibilidade. Especialmente nos recursos de direito estrito, caracterizados pela 

função nomofilática, a fundamentação tópica dos julgados mostra-se ainda mais 

freqüente, consoante pode ser observado a partir da análise quantitativa do 

                                                 
559 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência – uma contribuição à investigação dos 
fundamentos jurídico-científicos. Tradução da 5ª edição alemã, revista e ampliada de Profª Kelly 
Susane Alflen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p. 97  
560 Ibid., p. 40 
561 REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 51 
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percentual verificado de cada argumento utilizado pelos Ministros na problemática 

cerne desta pesquisa.  

Restou observado, a partir da metódica desestruturante desenvolvida neste 

trabalho, a influência preponderante dos precedentes jurisprudenciais, sumulados ou 

não, na fundamentação das decisões, muitas vezes, o único fundamento a arrimar o 

juízo decisório. Em outra oportunidade562 já aludimos às nefastas conseqüências da 

“ementologia”, neologismo que cunhamos para denominar a atividade de 

análise/aplicação das decisões dos tribunais exclusivamente a partir das ementas 

dos acórdãos, as quais não necessariamente traduzem com fidelidade a 

complexidade da discussão travada e os aspectos fático-jurídicos envolvidos.  

No âmbito dos recursos especiais, entretanto, mais do que a atividade 

“ementológica”, a principal referência argumentativa é, ao menos na problemática 

em análise, a menção à Súmula 7/STJ. O enquadramento de todos os precedentes 

utilizados no universo de decisões trabalhadas dentro do tipo de fundamentação 

intitulado “jurisprudência” simplifica a multiplicidade de distintas nuances e 

problemas cuja solução fora arvorada em decisões pretéritas dos tribunais. 

Separados em subgrupos, percebe-se que, nem sempre, os precedentes são 

utilizados para fundamentar o posicionamento tomado na específica problemática 

em comento. Por outro lado, na quase totalidade dos casos, o enunciado sumular 

que veda o reexame fático-probatório, quando aplicado, incidiu especificamente 

sobre a problemática em análise, a configuração ou não do conceito jurídico 

indeterminado de improbidade administrativa dolosa como uma questão de fato. 

Na vinculação dos fatos juridicamente relevantes aos conceitos jurídicos 

indeterminados, aqui especialmente na configuração ou não do conceito jurídico de 

improbidade administrativa dolosa no caso concreto, se insere de forma crucial, 

destarte, a súmula 7/STJ como uma potente válvula de escape da crise de 

congestionamento sofrida, à semelhança dos demais sodalícios, pelo STJ, ou para a 

realização da justiça concebida pelos Ministros para o caso concreto. Foi a partir 

desta potente ferramenta que se fulminou mais de um terço dos recursos em que se 

discutia, a partir do delineamento fático-probatório feito pelo Tribunal a quo, se 

existiam ou não elementos suficientes à configuração de um ato doloso de 

improbidade administrativa. 

                                                 
562 MUNIZ, Francisco Arthur de Siqueira. Os limites das sanções administrativas na Lei 8.666/93. In 
Revista Controle. Fortaleza: Tribunal de Contas do Ceará, vol. IX, nº 1, Jan/Jun 2011, p. 175-178 
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Não se entrará no mérito se a maioria das decisões que aplicaram a Súmula 

seriam acertadas ou não, porém, a partir do cotejo dos excertos de arestos 

apresentados neste tópico, que podem ser somados a tantos outros563, cabível 

concluir que o verbete sumulado, mote da dicotomia entre questão de fato e questão 

de direito, pode assumir um caráter tópico na fundamentação das decisões: a partir 

de um posicionamento dogmática e historicamente conformado na estrutura recursal 

vigente (a ideia de que “é incabível o reexame de fatos e provas nos recursos de 

direito estrito”), afasta-se a análise de matéria há muito consolidada pela retórica 

estratégica vencedora como uma questão de direito, qual seja, a escorreita 

aplicação de conceitos jurídicos indeterminados aos fatos consolidados como 

juridicamente relevantes pelo tribunal a quo.  

 Resta, portanto, delimitada a segunda e última premissa aqui formulada e 

extraída de uma concepção cética do direito na observação dos resultados da 

análise cientifica do direito, sob a concepção das retóricas em seus três distintos 

planos, empreendida no tópico anterior: a fundamentação das decisões judiciais pela 

incidência da Súmula 7/STJ pode assumir um caráter nitidamente tópico – cuja 

eficácia para a manutenção de decisões consideradas corretas do ponto de vista da 

moral do julgador, porém não necessariamente de acordo com a delimitação da 

controvérsia inserta nos autos – resta evidenciada pela aplicação do verbete 

sumular à análise de problemáticas há muito compreendidas pelo próprio Superior 

Tribunal de Justiça como  questões de direito, v.g., a configuração de ato de 

improbidade administrativa doloso.  

Busca-se, pois, atribuir à decisão tomada a sensação de segurança jurídica 

inerente à menção ao respeito a precedentes sumulados, porém, a partir de um 

contexto mais amplo, quantitativa e qualitativamente analisado, pode-se concluir que 

é justamente a tomada de um caminho oposto ao consolidado pelo Tribunal que 

resta configurado, ao se atribuir a pecha de questão de fato à problemática em 

discussão. 

                                                 
563 Situação semelhante pode ser encontrada no cotejo entre o entendimento consignado AgRg no 
AREsp 51.633/GO e EDcl no AgRg no REsp 1117325/DF, ambos da 1ª Turma e que aplicaram a 
Súmula 7/STJ para obstar a análise da configuração do ato doloso de improbidade administrativa, 
com a fundamentação assentada nos AgRg no REsp 777.337/RS e REsp 269.683/SC, ambos da 2ª 
Turma do STJ e que não só entenderam a mesma problemática como questão de direito passível de 
ser conhecida na via estreita do especial, como entenderam necessária a atribuição de qualificação 
jurídica diversa aos fatos consignados no acórdão recorrido. 
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Estabelecidos os pressupostos de análise, podemos concluir, em resposta às 

indagações apresentadas no início deste tópico, que uma concepção do ato 

decisório como um pensar problemático – cujo método caracteriza-se pela 

concomitante definição dos fatos juridicamente relevantes e das normas resultantes 

do juízo em um processo que depende não apenas de fatores dogmáticos – é 

incompatível com a possibilidade de se configurar um padrão de aplicação, no STJ, 

de regras processuais modernas, especificamente na vetusta dicotomia conceitual 

entre questão de fato e questão de direito incrustada na Súmula 7/STJ. Mormente 

quando se trata da revisão dos conceitos jurídicos indeterminados oriundos do 

ordenamento pós-moderno, a (in)distinção conceitual entre questão de fato e 

questão de direito nos recursos especiais queda-se problemática e inconstante na 

práxis. 

Nesse contexto de imprevisibilidade quanto ao futuro de um caso concreto – o 

que é inerente à própria metodologia da decisão judicial observada, segundo a 

concepção cética que assumimos – a Súmula 7/STJ pode ser consubstanciada em 

uma argumentação de cariz tópico para fundamentar os mais diversos objetivos que 

podem ser almejados com o fechamento do vestíbulo da cognição dos recursos de 

direito estrito à (in)existência de elemento volitivo e ato ímprobo em um caso 

concreto.  

 

 



 

 

CONCLUSÕES: A contribuição da concepção retórica de mundo para a 
ciência do direito e para a problemática oriunda da incongruência 
decorrente da manutenção da dogmática dicotomia entre questão de 
fato e questão de direito, frente à positivação dos conceitos jurídicos 
indeterminados, especialmente da configuração da improbidade 
administrativa dolosa e sua revisão nos recursos especiais 

 
 

 A guisa de conclusão, faz-se necessário, antes de tudo, consignar qual foi o 

intuito deste trabalho, bem como suas limitações temáticas e metodológicas.   

Buscou-se, nesta dissertação, trabalhar duas questões distintas, porém 

interligadas umbilicalmente.  

Em primeiro lugar, objetivou-se delinear qual a concepção de ciência do 

direito que se pode extrair na pós-modernidade, a partir da assunção da filosofia 

retórica – observada a partir de uma tripartição da retórica como método, 

metodologia e metódica – arrimada no historicismo sisífico, no ceticismo pirrônico e 

no humanismo. 

 Partiu-se, nesse intuito, da história dos conceitos de ciência e, mais 

especificamente, de ciência do direito, para, em seguida, elencar os pressupostos 

para a crise dos referidos conceitos, que se aprofundou no período compreendido 

como pós-moderno. Demonstrou-se como a crise da ciência do direito é correlata de 

um conflito de identidade da própria compreensão que se tem acerca do que 

constitui o direito, evidenciada pela profusão de paradigmas metodológicos na seara 

jurídica, mormente a partir da segunda metade do Século XX. 

 Na encruzilhada metodológica da contemporaneidade, assumimos uma 

postura cética de mundo e nos filiamos à concepção retórica da ciência do direito – 

minudenciada neste trabalho a partir das pontuações apresentadas por Adeodato na 

obra564 que configura um dos marcos teóricos desta dissertação – a qual 

entendemos ser a mais adequada à descrição da práxis e para auxiliar o 

desenvolvimento das discussões sobre as mais distintas problemáticas que possam 

ser observadas no direito. 

 Em seguida, delimitou-se como o segundo objetivo deste trabalho a aplicação 

da concepção retórica de análise científica do direito ao estudo das retóricas na 

                                                 
564 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São 
Paulo: Noeses, 2011. 
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história da (in)distinção conceitual entre questão de fato e questão de direito, a partir 

do paradigma do conceito jurídico indeterminado de improbidade administrativa 

dolosa. 

 Exposta a construção histórica da dicotomia conceitual entre questão de fato 

e questão de direito, bem como a formação dos recursos de direito estrito, as 

origens e entraves apresentados no modelo brasileiro de revisão das decisões pelos 

tribunais superiores, passou-se a apresentar as mutações estruturais do 

ordenamento jurídico brasileiro, em virtude da positivação de cláusulas gerais e 

conceitos jurídicos indeterminados, malgrado a manutenção das estruturas 

modernas no sistema processual, especialmente a fissão entre os fatos e o direito 

na dogmática do juízo decisório nos recursos especiais. 

 Apresentadas a retórica material e as retóricas estratégicas que se digladiam 

na problemática concretização do conceito jurídico indeterminado de improbidade 

administrativa dolosa, realizou-se o cotejo entre as interpretações doutrinárias, a 

evolução legislativa e a prática jurisprudencial, de acordo com a sistematização e 

classificação consubstanciadas em uma análise quantitativa das decisões 

colegiadas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça relativas à problemática que 

constituiu o mote da pesquisa: a configuração da revisão da (in)existência de ato 

doloso de improbidade administrativa é uma questão de fato ou de direito? 

 A partir da dezena de conclusões oriundas desta análise quantitativa que 

configurou o resultado da aplicação da concepção retórica da ciência do direito à 

problemática apresentada, dentre as quais se encontra a resposta para a indagação 

acima indicada, passou-se a realizar uma análise qualitativa a partir dos dados e 

resultados extraídos da metódica desestruturante do direito anteriormente 

apresentada, de acordo com a concepção cética do direito previamente explicitada. 

 Concluiu-se, ao final, que, dentro da metodologia da decisão jurídica 

assumida nesta investigação, não seria possível prever, frente a um determinado 

caso concreto, a conclusão que viria a ser formulada pelos Ministros acerca da 

(im)possibilidade de cognição, na via estreita do recurso especial, da correta ou não 

incidência do conceito jurídico indeterminado de improbidade administrativa dolosa à 

controvérsia apresentada àquela Corte Superior. 

 Igualmente restou observado que a Súmula 7/STJ pode ser enquadrada como 

um topos na fundamentação das decisões que não conhecem do recurso especial 

para reexaminar se foi escorreita a aplicação ou o afastamento da incidência dos 
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arts. 9 a 11 da LIA ao caso concreto, dada a sua aplicação genérica à problemática 

assentada pelo STJ como uma questão de direito. Ou seja: mantém-se, a partir de 

um artifício potencialmente tópico, a higidez da dicotomia dos conceitos de questão 

de fato e questão de direito, quando confrontados os Ministros com um conceito 

jurídico indeterminado, cuja reforma os julgadores considerem inadequada às suas 

conclusões acerca do que é mais conveniente para o desfecho do caso 

controvertido. 

 A partir dos resultados desta pesquisa ora sintetizados, podemos concluir que 

a concepção retórica da ciência do direito mostra-se frutífera para a exposição 

holística da problemática aqui tratada, em virtude da apresentação de constatações 

passíveis de serem debatidas, em especial, pelos processualistas e pelos 

administrativistas, sem prejuízo de análises sociológicas ou de outra natureza 

também poderem partir dos dados e conclusões aqui sistematizadas. 

 Trata-se a metódica desestruturante de uma forma de conceber a ciência do 

direito que é aplicável não apenas à problemática que constitui o cerne deste 

trabalho, mas a qualquer outra que se vislumbre existente na seara jurídica, e sem 

embargo à utilização de um pressuposto metodológico distinto para a análise 

empreendida a partir da tripartição da retórica. 

 Não obstante inúmeros trabalhos de fôlego, grande parte deles citados nesta 

pesquisa, abordarem a problemática distinção entre questão de fato e questão de 

direito, assim como muitos outros se debruçarem muito mais profundamente acerca 

da controversa concretização do conceito jurídico indeterminado de improbidade 

administrativa dolosa, ressente-se o direito de trabalhos que aliem a sistematização 

teórica às nuances da prática jurídica e, ainda, realizem a junção de ambas as 

problemáticas aqui tratadas. Esperamos que este trabalho possa contribuir para o 

fomento do debate multidisciplinar que aqui se intentou travar. 
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APÊNDICE – Acórdãos pesquisados e critérios de análise 
sistematizados 
 
 
Recurso nº. REsp 853.657/BA 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. CONVÊNIO. 

DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. LESÃO AO ERÁRIO. PRESTAÇÃO 
DE CONTAS A DESTEMPO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. 
OFENSA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. 
1. Para a configuração do ato de improbidade de "deixar de prestar contas 
quando esteja obrigado a fazê-lo" descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, 
faz-se necessária a comprovação da conduta omissiva dolosa do agente 
público. A malversação dos recursos do convênio, em decorrência de 
dispensa indevida de licitação, pelo qual o gestor já fora condenado, 
associada à apresentação tardia da respectiva prestação de contas, após 
quase dois anos do prazo legal e por força da instauração da ação civil 
pública, constituem dados suficientes para que fique caracterizada a má-fé 
do gestor. Para o restabelecimento da ordem jurídica, deve ser aplicada a 
multa civil prevista do art. 12, III, da LIA, no valor de cinco remunerações 
mensais percebidas pelo ex-prefeito à época do ato praticado. 
2. Quanto ao pedido de condenação à pena de ressarcimento de dano por 
dispensa indevida de licitação (art. 10, inciso VIII), verifica-se que a Corte de 
origem não analisou a questão, o que acarreta a incidência da Súmula 
211/STJ. Causa também perplexidade e insegurança jurídica a fixação de 
multa civil sobre valor de dano ao erário a ser estipulado em ação 
autônoma, máxime por entender razoáveis as demais sanções aplicadas 
pelo Tribunal a quo, que atendem ao princípio da proporcionalidade e aos 
fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe. 
3. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/10/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Acórdão do 2º grau + Dispositivos de lei + 
Súmula do STJ 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 



173 

 

 
Recurso nº. AgRg nos EREsp 975.540/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8429/92. DOLO. NECESSIDADE. 
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. 
1. Preceituam os arts. 546 do CPC e 266 do RISTJ que o cabimento dos 
embargos de divergência restringe-se às hipóteses em que configurada a 
diversidade de tratamento jurídico aplicado a situações idênticas por esta 
Corte Superior na apreciação e julgamento de recursos especiais pelas 
Turmas, Seções ou Corte Especial. 
2. O acórdão embargado decidiu no mesmo sentido da jurisprudência da 
Segunda Turma, ou seja, que é necessária a presença do dolo para a 
configuração do ato de improbidade administrativa prevista no art. 
11 da LIA. Porém, ao analisar o caso concreto, entendeu que a conduta do 
agente foi praticada sem o elemento subjetivo da conduta. 
3. O julgado paradigma, a seu turno, julgou que, para caracterização dos 
atos previstos no art. 11 da Lei 8.429/1992, não se exige o dolo específico 
na conduta do agente nem prova da lesão ao erário, bastando a vontade de 
praticar o ato descrito na norma para ficar configurado o ato de improbidade, 
ou seja, a configuração de dolo lato sensu ou genérico. Nessa linha 
determinou o retorno dos autos à origem para que fosse analisado se os 
fatos elencados na ação ensejariam a aplicação das sanções cominadas na 
Lei n. 8.429/92, uma vez que o Tribunal a quo, em face da simples ausência 
de comprovação de prejuízo econômico, havia afastado a aplicação da lei 
de improbidade administrativa. 
4. Ao que se percebe, não houve qualquer divergência entre os julgados e 
sim análise pontual dos casos concretos acerca da presença ou não do dolo 
na conduta do agente. Incidência da Súmula 168/STJ, in verbis: "Não 
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se 
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 
5. Agravo regimental não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 26/09/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não informado 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg (não há informação sobre os demais recursos) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg nos EREsp 1260963/PR 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. 
INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO. 
SÚMULA 168/STJ. 
1. É firme a jurisprudência no sentido de que a configuração do 
elemento subjetivo da conduta do agente é indispensável para 
a caracterização dos atos de improbidade de que trata a Lei n. 
8.429/92. 
2. Para que o ato praticado pelo agente público seja 
enquadrado em alguma das previsões da Lei de Improbidade 
Administrativa, é necessária a demonstração do elemento 
subjetivo, consolidado no dolo para os tipos previstos nos arts. 
9º e 11 e, ao menos, pela culpa nas hipóteses do art. 10 da Lei  
n. 8.429/92. 
3. Incidência da Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de 
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no 
mesmo sentido do acórdão embargado.". 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 26/09/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não informado 

Fundamentação Doutrina + Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg (não há informação sobre os demais recursos) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 148.211/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. ELEMENTO 
SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7/STJ. 
1. Trata-se, originariamente, de Ação Civil por improbidade 
administrativa contra prefeito municipal e pessoa jurídica por 
irregularidades na desafetação e doação de bem público. A 
sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal a quo. 
2. O acórdão recorrido afirmou: a) que o agravado "levou em 
consideração para tal, o Parecer n.º 18/99 da Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação, fl. 80, que atestou que os 
projetos das referidas Leis estavam revestidos das 
formalidades legais"; b) "durante a instrução probatória, (...) 
nenhum ato de tentativa de alienação do imóvel doado fora 
demonstrado no decorrer dos anos entre a ocorrência da 
mesma e a propositura da ação por parte do Ministério 
Público"; c) o agravado, "ao tomar conhecimento do fato 
através do próprio Ministério, tratou de editar a Lei Municipal nº 
3.036/03, em função da qual foi inserida na doação a cláusula 
de reversão"; e d) a escritura de doação foi ulteriormente re-
ratificada para sanar o vício. 
3. O acórdão traz elementos suficientes para afastar o dolo 
(ainda que eventual) da conduta do agravado. Incidência da 
Súmula 7/STJ. 
4. Agravo Regimental não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 25/09/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não (Inadmitido na origem) 

Fundamentação Decisão proferida no AREsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no AREsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1287027/GO 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-
PREFEITO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO 
OU PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Para que seja configurado o ato de improbidade de que trata 
a Lei 8.429/99, "é necessária a demonstração do elemento 
subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos 
nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do 
artigo 10" (REsp 1.261.994/PE, Rel. Min. BENEDITO 
GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 13/4/12). 
2. No caso, o Tribunal de origem, após o exame das provas 
contidas nos autos, decidiu que o agravado, ex-prefeito, ao não 
prestar contas na época devida, não agiu com dolo ou má-fé, 
pois haviam justificativas plausíveis para o atraso. Assim, não 
há falar em improbidade administrativa. 
3. Agravo regimental não provido. 

Relator ARNALDO ESTEVES LIMA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 18/09/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Voto da decisão que negou seguimento ao REsp + 
Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão que negou seguimento ao REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 1130584/PB 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TIPIFICAÇÃO. 

INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO, NAS HIPÓTESES 
DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E CULPA, NAS HIPÓTESES DO ART. 10). 
PRECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
07/STJ. 
1. Está assentado na jurisprudência do STJ, inclusive da Corte Especial que, por 
unanimidade, o entendimento segundo o qual, "excetuada a hipótese de atos de 
improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se 
dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional 
alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de 
qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria 
incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que 
impusesse imunidade dessa natureza" (Rcl 2.790/SC, DJe de 04/03/2010 e Rcl 
2.115, DJe de 16.12.09). 
2. Também está afirmado na jurisprudência do STJ, inclusive da sua Corte Especial, 
o entendimento de que "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, DJe 
de 28/09/11). 
3. Não é compatível com essa jurisprudência a tese segundo a qual, mesmo nas 
hipóteses de improbidade capituladas no art. 10 da Lei 8.429/92, é indispensável a 
demonstração de dolo da conduta do agente, não bastando a sua culpa. Tal 
entendimento contraria a letra expressa do referido preceito normativo, que admite o 
ilícito culposo. Para negar aplicação a tal preceito, cumpriria reconhecer e declarar 
previamente a sua inconstitucionalidade (Súmula Vinculante 10/STF), vício de que 
não padece. Realmente, se a Constituição faculta ao legislador tipificar condutas 
dolosas mesmo para ilícitos penais, não se mostra inconstitucional a norma que 
qualifica com tipificação semelhante certos atos de improbidade administrativa. 
4. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram expressamente a conduta 
culposa do agente, conclusão que não pode desfazer sem afronta à Súmula 07/STJ. 
5. Recurso Especial a que se nega provimento. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 18/09/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (após interposição de Agravo Regimental) 

Fundamentação Decisão que havia negado seguimento ao REsp (cassada pelo 
colegiado no Agravo Regimental) + Jurisprudência + Súmula 
vinculante 

Citou trecho do 
acórdão do 2º grau? 

Sim (na citação da decisão que havia negado seguimento ao 
REsp, cassada pelo colegiado no Agravo Regimental). 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação jurídica 
aos fatos? 

Não 

Acórdão do 2º grau 
reformou ou manteve 
a sentença? 

Processo originário do Tribunal 

Número de páginas 
do acórdão 

9 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 189.912/RN 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 
8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. REVISÃO. 
SÚMULA 7/STJ. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido 
de que para a configuração de improbidade por atentado aos 
princípios administrativos (art. 11 da Lei 8.429/1992) é 
necessário apenas o dolo genérico, sendo dispensável o dolo 
específico. 
2. A parte agravante alega a não aplicabilidade da Súmula 
7/STJ. Sustenta a presença do dolo na conduta do agente, uma 
vez que "no caso vertente, o ex-prefeito municipal, tendo 
ciência da ordem judicial para seu afastamento do cargo, 
expedida em ação de improbidade administrativa, determinou, 
no mesmo dia em que foi citado da decisão judicial, a 
liquidação de diárias que não lhe eram devidas" (fls. 457). 
3. O Tribunal de origem, soberano em matéria de fatos e 
provas, com suporte em análise circunstancial do acervo fático-
probatório, afastou o dolo consignando não evidenciadas as 
condutas ímprobas do apelado. Ora, a verificação acerca da 
existência do dolo demandaria, no caso específico, a análise 
dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em 
recurso especial, ante a orientação contida na Súmula 7/STJ. 
4. Agravo regimental não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 18/09/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Acórdão do 2º grau + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. AgRg nos EAREsp 62.000/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8429/92. 
DOLO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 
1. Preceituam os arts. 546 do CPC e 266 do RISTJ que o cabimento 
dos embargos de divergência restringe-se às hipóteses em que 
configurada a diversidade de tratamento jurídico aplicado a situações 
idênticas por esta Corte Superior na apreciação e julgamento de 
recursos especiais pelas Turmas, Seções ou Corte Especial. 
2. O acórdão embargado decidiu no mesmo sentido da jurisprudência 
desta Corte, ou seja, que é necessária a presença do dolo para a 
configuração do ato de improbidade administrativa prevista no art. 
11 da LIA. Porém, ao analisar o caso concreto, entendeu que a 
conduta do agente foi praticada sem o elemento subjetivo doloso. 
3. O julgado paradigma (REsp 1.005.801/PR, da relatoria do Min. 
Castro Meira), a seu turno, julgou que, para caracterização dos atos 
previstos no art. 11 da Lei 8.429/1992, basta a configuração de dolo 
lato sensu ou genérico, ou seja, também no mesmo sentido da 
jurisprudência. Ocorre que, ao analisar os autos, concluiu pela 
existência do dolo no caso específico. 
4. Ao que se percebe, não houve qualquer divergência entre os 
julgados e sim análise pontual dos casos concretos acerca da 
presença ou não do dolo na conduta do agente. 
5. Agravo regimental não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 12/09/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não informado 

Fundamentação Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg (não há informação sobre os demais recursos) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. AgRg na MC 19.552/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. 

PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO 
ESPECIAL AINDA SUJEITO AO CRIVO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 
PELO TRIBUNAL A QUO. EXCEPCIONALIDADE.NÃO OCORRÊNCIA DE 
DECISÃO TERATOLÓGICA OU EM MANIFESTO CONFRONTO COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO ARRIMADO 
NA PROVA CONSTATE DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI 
IURIS. 
1. A competência para analisar pedido de atribuição a efeito suspensivo a 
recurso especial ainda não submetido ao crivo de admissibilidade é da 
instância de origem, por força do óbice erigido nas Súmulas n. 634 e 635 do 
STF, as quais se aplicam à espécie por força da analogia. 
2. O STJ, todavia, tem conferido temperamentos à essa regra e atribui efeito 
suspensivo a recurso já interposto, ainda que não tenha sido realizado, na 
origem, o exame de admissibilidade, nas hipóteses nas quais esteja 
claramente evidenciado que a decisão impugnada seja absurda ou que 
esteja em manifesto confronto com a jurisprudência dominante desta Corte, 
no afã de evitar lesão irreparável ou de difícil reparação. 
3. No caso concreto, não se vislumbra que o acórdão oriundo do Tribunal de 
Justiça paulista seja absurdo ou esteja, de forma contundente, a contrariar a 
jurisprudência perfilhada pelo STJ; ao revés, sua fundamentação esta 
arrimada nas conclusões a que chegou o Juízo singular, que, à luz da prova 
dos autos, asseverou que a requerente agiu com dolo, na medida em que a 
conduta reputada ímproba (expedição de atestado de contagem de tempo 
de serviço fraudulento) ocorreu no ano de 2001 e se repetiu nos anos 
seguintes (2002, 2003 e 2004), sempre no afã de favorecer a professora 
Iracilda Leme de Mattos (tia da requerente), razão pela qual afastou a tese 
no sentido de cometimento de mera irregularidade administrativa (fls. 1.200-
1202). 
4. O acolhimento da pretensão deduzida no bojo do apelo nobre demanda, 
de todo o modo, o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, 
providência essa vedada ao STJ em face do óbice contido no Enunciado n. 
7 das suas Súmulas. Dessarte, não se vislumbra a presença da fumaça do 
bom direito. 
5. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 04/09/2012 
Foi admitido? N/A 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação N/A 
Citou trecho do 
acórdão do 2º grau? 

N/A 

Voto divergente? N/A 
Deu nova 
qualificação jurídica 
aos fatos? 

N/A 

Acórdão do 2º grau 
reformou ou 
manteve a sentença? 

N/A 

Número de 
páginas do 
acórdão 

N/A 
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Recurso nº. AgRg no AgRg no AREsp 166.766/SE 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO 

DE VIGILANTE SEM CONCURSO PÚBLICO COM FUNDAMENTO EM LEI 
LOCAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE  MÁ-FÉ. 
1. Cuida-se na origem de Ação Civil Pública por ato de improbidade 
administrativa consubstanciado na contratação de servidor público por meio 
de contrato administrativo temporário constantemente renovado. 
2. O reconhecimento da tipificação da conduta do réu como incurso nas 
previsões da Lei de Improbidade Administrativa requer a demonstração do 
elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos previstos nos 
arts. 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do art. 10, todos da Lei 
n. 8429/92. 
3. A contratação ou manutenção de servidores públicos sem a realização de 
concurso público viola os princípios que regem a Administração Pública. 
4. Todavia, o caso dos autos mostra-se como uma exceção à regra, uma 
vez que a jurisprudência desta Corte já decidiu, em situação semelhante à 
dos autos, qual seja, de nomeação de servidores por período temporário 
com arrimo em legislação local, não se traduz, por si só, em ato de 
improbidade administrativa. 
5. A prorrogação da contratação temporária, com fundamento em lei 
municipal que estava em vigor quando da contratação - gozando tal lei de 
presunção de constitucionalidade - descaracteriza o elemento subjetivo 
doloso. Precedentes: REsp 1.231.150/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 
Segunda Turma, julgado em 13.3.2012, DJe 12.4.2012.; AgRg no Ag 
1.324.212/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
julgado em 28.9.2010, DJe 13.10.2010. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 28/08/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não (após juízo de retratação do Relator em face da 
interposição de Agravo) 

Fundamentação Jurisprudência + Súmulas do STF e do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 62.153/MG 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. EMERGÊNCIA DO SERVIÇO 
(COLETA DE LIXO). AUSÊNCIA DE PROVA QUE 
DEMONSTRASSE O PREJUÍZO AO ERÁRIO E O DOLO DOS 
AGENTES, CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
DESPROVIDO. 
1.   A Corte de origem consignou expressamente que não havia 
ilegalidade na dispensa da licitação, porquanto tratava-se de 
situação emergencial (coleta de lixo), não havendo, além disso, 
efetivo dano ao Erário, e ausente, também, da conduta dos 
recorridos a nota de dolo. 
2.   Dessa forma, para se infirmarem os fundamentos da Corte 
de origem demandaria o reexame de matéria fático-probatória, 
providência inviável de análise pelo óbice da Súmula 7/STJ, 
segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não 
enseja Recurso Especial. 
3.   Agravo Regimental desprovido. 

Relator NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 28/08/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não informado 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. EREsp 908.790/RN 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DA PROCURADORIA 
MUNICIPAL PARA A DEFESA DE PREFEITA, CANDIDATA À 
REELEIÇÃO, NA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS E DE DIVERGÊNCIA 
DE TESES JURÍDICAS. 
1. Hipótese em que se entendeu que a utilização de Procuradores 
Municipais na defesa de Prefeita, candidata à reeleição, em processo 
investigatório perante à Justiça Eleitoral, cuja consequência visa atender a 
interesse exclusivamente seu (manutenção da elegibilidade), configura  ato 
de improbidade administrativa, por ausência de interesse público que 
justifique a atuação desses servidores. 
2. No presente recurso alega-se que o referido acórdão diverge do 
entendimento que fora adotado pela Primeira Turma em outros autos, no 
sentido de que o elemento subjetivo, diga-se má-fé do gestor público, é 
essencial à caracterização do ato de improbidade administrativa. 
3. Sob esse aspecto, o recurso não merece prosperar, tendo em vista que a 
embargante não logrou demonstrar a semelhança das circunstâncias fáticas 
entre a decisão colegiada recorrida e os acórdãos confrontados, 
indispensável à caracterização do dissídio. 
4. Ademais, não se vislumbra divergência de teses jurídicas entre os arestos 
em comparação, tendo em vista que o acórdão recorrido em nenhum 
momento diz ser desnecessária a caracterização do elemento subjetivo na 
prática do ato improbo, além de haver, no voto dos embargos declaratórios, 
o seguinte pronunciamento: "Ademais, no tocante à alegação de que houve 
omissão quanto à análise do aspecto subjetivo da conduta da embargante, 
o acórdão tratou, mesmo que de forma implícita, que a conduta da 
embargante é reprovável e foi dotada de dolo" (fl. 707). 
5. Frise-se que os embargos de divergência não se prestam para corrigir 
erro de julgamento na aplicação da tese adotada pela Turma julgadora à 
situação particularizada do caso concreto, como se tratasse de um novo 
recurso ordinário. 
6. Embargos de divergência não conhecidos. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 22/08/2012 
Foi admitido? Não 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação RISTJ + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação jurídica 
aos fatos? 

Não no EREsp, mas sim no REsp 

Acórdão do 2º grau 
reformou ou manteve 
a sentença? 

Não informado 

Número de páginas 
do acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 1322353/PR 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL E RECURSO 

ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM OS PRÉVIOS EMPENHOS. 
ARTS. 10 E 11 DA LEI N. 8.429/92. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO À 
EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DE EVENTUAL ATUAÇÃO 
DOLOSA DO AGENTE. REQUISITOS DO TIPOS. CONDUTA INSERIDA NO 
CAMPO DA MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida 
a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade 
Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 
consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, 
pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Precedentes: AgRg no AREsp 20.747/SP, 
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/11/2011 REsp 
1.130.198/RR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/12/2010; EREsp 
479.812/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27/9/2010; 
REsp 1.149.427/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/9/2010; 
EREsp 875.163/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 
30/6/2010. 
2. A leitura atenta do acórdão evidencia que o ex prefeito, ora recorrente, foi 
condenado pela violação dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92 por ter efetuado o 
pagamento de despesas sem os prévios empenhos, sem que, no entanto, tenha sido 
realizado o juízo de valor quanto à ocorrência, ou não, de prejuízo ao erário da 
Municipalidade de Tapejara/PR, bem como no concernente à sua eventual atuação 
dolosa. Logo, deve ser reformado o acórdão recorrido, pois, à toda evidência, nã há 
a subsunção da conduta reputada ímproba aos tipos previstos nos arts. 10 e 11 da 
Lei n. 8.429/92, os quais reclamam, respectivamente, o efetivo prejuízo e a atuação 
dolosa do agente. 
3. A conduta do ex-prefeito, ora recorrente, está inserida no campo da mera 
irregularidade administrativa. Tanto assim, que o próprio acórdão recorrido, a 
despeito de tê-lo condenado, tão somente asseverou que "[...] o ex-prefeito 
municipal desobedeceu o procedimento legalmente estatuído para a realização de 
despesas [...]" (fl. 5.947). Precedentes: REsp 1.179.144/SP, Relator Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2010; e REsp 1.036.229/PR, Relatora 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010. 
4. Recurso principal conhecido e, no mérito, prejudicado. Recurso adesivo conhecido 
e provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 21/08/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (tanto o principal como o adesivo) 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação jurídica 
aos fatos? 

Sim (na verdade, o STJ considerou que o Tribunal a quo silenciara quanto à 
presença ou ausência de dolo) 

Acórdão do 2º grau 
reformou ou manteve 
a sentença? 

Reformou (Anulou parcialmente) 

Número de páginas 
do acórdão 

15 

 



185 

 

 
Recurso nº. AgRg no AREsp 163.308/SP 
Ementa AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
PERCENTUAL MÍNIMO DESTINADO À MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. ELEMENTO SUBJETIVO. 
DOLO GENÉRICO. 
1. Conforme consta do acórdão proferido na instância ordinária, 
o agravante deu causa à violação da obrigação que lhe 
impunha o art. 212 da CF, ao deixar de comprometer 25% da 
receita resultantes de impostos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, porque "custeou despesas com o 
transporte de pessoas não vinculadas ao ensino e adquiriu 
bens que não foram destinados ao desenvolvimento de 
atividades vinculadas ao ensino" (e-STJ, fl. 302). 
2. Não há como infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, 
pois tal pretensão esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior 
Tribunal de Justiça, que impede a esta Corte a reanálise dos 
pressupostos fáticos marcados no acórdão a quo. 
3. Ademais, a jurisprudência do STJ dispensa o dolo específico 
para a configuração de improbidade por atentado aos princípios 
administrativos (Art. 11 da Lei n. 8.429/1992), considerando 
bastante o dolo genérico (EREsp. 654.721/MT, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 
1.9.2010). (AgRg no Ag 1331116/PR, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 
16/03/2011). 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 21/08/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmula do STJ + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 187.038/RN 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. 
ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 16/08/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão que negou provimento ao AREsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na decisão que negou provimento ao AREsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

5 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1312945/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.  

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS 
IRREGULARES. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO 
DOLOSO. NECESSIDADE. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que para 
a configuração de improbidade por atentado aos princípios administrativos 
(art. 11 da Lei 8.429/1992) é necessário apenas o dolo genérico, sendo 
dispensável o dolo específico. 
2. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, extrai-se que o 
Tribunal de origem, soberano em matéria de fatos e provas, com suporte em 
análise circunstancial do acervo fático-probatório, afastou o dolo 
consignando não evidenciadas as condutas ímprobas do apelado, que agiu 
com respaldo em legislação vigente.  Ora, a verificação acerca da existência 
do dolo demandaria, no caso específico, a análise de lei local e dos 
elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em recurso 
especial, ante as orientações contidas nas Súmulas 280/STF, por analogia, 
e Súmula 7/STJ. 
3. Ademais, as contratações impugnadas, embora sim de questionável 
validade em razão da vigência dos preceitos constitucionais relativos à 
obrigatoriedade do concurso e excepcionalidade da contratação temporária, 
foram firmadas com base em lei municipal que estava em vigor quando da 
contratação, gozando tal lei de presunção de constitucionalidade, o que 
descaracteriza o elemento subjetivo doloso. Precedentes: REsp 
1231150/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 13/03/2012, DJe 12/04/2012; AgRg no Ag 1324212/MG, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
28/09/2010, DJe 13/10/2010. 
4. Agravo regimental não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 16/08/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Acórdão do 2º grau + Súmulas do STF e do 
STJ 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 1307925/TO 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 

535 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. LEI N. 8.429/1992. ART. 11. 
NECESSIDADE DA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. 
DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRESTAÇÃO TARDIA. 
AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. ATO DE IMPROBIDADE. 
NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 
- Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o acórdão 
recorrido decide as questões postas. 
- A jurisprudência do STJ exige a presença do elemento 
subjetivo (dolo) para a configuração do ato de improbidade 
administrativa descrito no art. 11 da Lei n. 8.429/1992. 
- Não tendo sido comprovada a indispensável prática de 
conduta dolosa de atentado aos princípios da administração 
pública por parte daquele que presta as contas devidas, 
embora de forma tardia, incabível o reconhecimento da conduta 
ímproba (art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/1992). 
Recurso improvido. 

Relator CESAR ASFOR ROCHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 14/08/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Acórdão do 2º grau 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1237139/PE 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. CONTRATAÇÃO 
IRREGULAR PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POR MEIO DE 
CAMINHÕES PIPA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ABSOLUTÓRIA 
QUE CONSIGNA A INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE 
PARTICIPAÇÃO DO EX-PREFEITO NA ILICITUDES DE PERMEARAM O 
CERTAME. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL A QUO EM 
RAZÃO DA EFETIVAÇÃO DOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS 
DEFEITUOSOS E DA NÃO TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA O 
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO QUANTO AO 
EVENTUAL AGIR DOLOSO DO EX-GESTOR MUNICIPAL. NÃO 
OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 62 E 63 DA LEI N. 4.320/64. CONDUTA 
CULPOSA. 
1. O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o qual, para que seja 
reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da 
Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do 
elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos 
artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 
Precedentes: AgRg no AREsp 20.747/SP, Relator Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/11/2011; REsp 1.130.198/RR, Relator 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/12/2010; EREsp 479.812/SP, 
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27/9/2010; 
REsp 1.149.427/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
9/9/2010; e EREsp 875.163/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 
Primeira Seção, DJe 30/6/2010. [...] 
4. É assente no âmbito do STJ que a Lei de Improbidade Administrativa e os 
severos gravames que dela decorrem visam punir o administrador 
desonesto, e não aquele inábil. Por isso é que a conduta culposa não pode 
ser punida pela infringência ao art. 11 do aludido diploma. Precedentes: 
AgRg no AREsp 21.662/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
Primeira Turma, DJe 15/2/2012; 
REsp 734.984/SP, Relator Ministro José Delgado, Relator para acórdão 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/6/2008; e REsp 213.994/MG, 
Relator Ministro Garcia vieira, Primeira Turma, DJ 27/9/1999. 
5. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 14/08/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Decisão que deu provimento ao REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º grau? 

Sim (na citação da decisão que deu provimento ao REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação jurídica 
aos fatos? 

Sim (na decisão que deu provimento ao REsp) 

Acórdão do 2º grau 
reformou ou 
manteve a sentença? 

Reformou 

Número de páginas 
do acórdão 

20 
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Recurso nº. AgRg nos EDcl no AREsp 58.172/ES 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. EX-

PREFEITO. ATOS QUE ATENTEM CONTRA OS PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS. DOLO GENÉRICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO 
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME FÁTICO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. O Tribunal a quo concluiu ter havido atos de improbidade administrativa 
que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da Lei 
8.429/1992), porquanto a agente teria praticado as seguintes condutas: a) 
falha nos procedimentos de despesas, mormente ausência de empenho e 
liquidação irregular; b) instrumento contratual de serviço formalizado com o 
médico José Gotardo Spadetto três meses e treze dias após o início das 
atividades do contratado; c) não observância pela Administração municipal 
de divergências do saldo de caixa e despesas bancárias na prestação de 
contas da Associação Prol Saúde de Conceição do Castelo; d) não 
aplicação do limite mínimo gasto com a saúde; e e) ausência de controle na 
gestão da Associação Prol Saúde, permitindo a permanência do convênio 
mesmo após constatar estar em débito com o INSS. 
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o art. 10 da Lei 
8.429/1992 admite a modalidade culposa e o art. 11 dispensa a 
comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos, 
sendo suficiente o dolo genérico. 
3. No tocante ao prejuízo ao Erário, a Corte local entendeu que este 
decorreu de ato da recorrente, que procedeu de forma negligente na 
arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à 
conservação do patrimônio público. Assim, não há como rever tal 
entendimento, sob pena de esbarrar-se no óbice da Súmula 7/STJ. 
4. In casu, a petição de Agravo Regimental não impugna tais fundamentos. 
5. Agravo Regimental não conhecido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 14/08/2012 
Foi admitido? Não 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Acórdão do 2º grau + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 81.766/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO 

CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE 
CARACTERIZAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ. 
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o 
qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu 
como incurso nas previsões da Lei de Improbidade 
Administrativa, é necessária a demonstração do elemento 
subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos previstos nos 
arts. 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do art. 10. 
2. No caso dos autos, as premissas fáticas assentadas pela 
origem dão conta de que o ex-prefeito demitiu irregularmente 
servidores públicos, sob o entendimento de "estar atendendo 
às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao reduzir as 
despesas com pessoal desnecessário". Não havendo 
comprovação do dolo de prejudicar os lesados, ou favorecer 
terceiros, dano ao erário, e que, tampouco, "o agente público 
agiu visando outro fim que não o bem público". 
3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e 
ímprobo; e a ilegalidade só adquire o status de improbidade 
quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais 
da Administração Pública, coadjuvados pela má-intenção do 
administrador.  Precedente: REsp 1.149.427/SC, Rel. Min. Luiz 
Fux, Primeira Turma, julgado em 17.8.2010, DJe 9.9.2010. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 07/08/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1071874/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO 
RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 
283/STF. INCIDÊNCIA. ART. 20, §§ 3º e 4º, DO CPC. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 
APLICAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AMPLA 
DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. DOLO OU MÁ-FÉ. 
INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DE FATOS E PROVAS. 
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
1. Encontra óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal 
o recurso especial que não ataca fundamento suficiente para 
manter o acórdão recorrido. 
2. A matéria que não foi objeto de análise pelo Tribunal de 
origem não pode ser apreciada em sede de recurso especial. 
Incidência da Súmula 282/STF. 
3. É inviável, na via especial, o reexame das premissas fático-
probatórias que levaram a instância ordinária a concluir que (i) a 
comissão do processo disciplinar violou o princípio da ampla 
defesa e do contraditório, por não ter recebido novas provas 
apresentadas pelo acusado, e (ii) não houve dolo ou má-fé na 
conduta do servidor. Aplicação da Súmula 7/STJ. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Relator OG FERNANDES 
Turma SEXTA TURMA 
Julgamento em 02/08/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão que deu parcial provimento ao 
REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. MS 15.119/DF 
Ementa ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. COMISSÃO 
PROCESSANTE CONDUZIDA POR SERVIDOR COM NÍVEL SUPERIOR. 
VÍCIO QUE SE AFASTA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO 
APLICADA. 
   1. Segundo o art. 149 da Lei n. 8.112/90, o Processo Administrativo será 
conduzido por Comissão composta de três servidores estáveis designados 
pela autoridade competente, determinando que o Presidente da Comissão 
deverá ocupar cargo efetivo superior ou do mesmo nível do ocupado pelo 
indiciado, ou ter escolaridade igual ou superior à dele. 
   2. Os servidores que compuseram a Comissão Processante, inclusive seu 
Presidente, possuíam todos nível superior, apesar de ocuparem cargo de 
nível técnico, situação que afasta a irregularidade apontada. 
   3. O prazo previsto no art. 142, I, da Lei n. 8.112/90 inicia-se no momento 
em que a Administração toma conhecimento dos fatos. No caso dos autos, 
não há falar em prescrição, porquanto a irregularidade veio a tona com a 
realização de auditoria em 2004, o PAD foi instaurado em 14/9/2007 e o ato 
de demissão da impetrante foi publicado no Diário Oficial de 26/11/2009. 
   4. A pena de demissão mostra-se proporcional, pois foi apurado em 
regular processo disciplinar que o servidor deixou de observar os 
procedimentos administrativos previstos para a emissão de Certidões 
Negativas de Débito e atuou, ainda, com dolo na emissão irregular de 66 
Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS, com o objetivo de 
encobrir a irregularidade anterior. 
   5. Ordem denegada. 

Relator JORGE MUSSI 
Turma TERCEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 27/06/2012 
Foi admitido? N/A 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação N/A 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

N/A 

Voto divergente? N/A 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

N/A 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

N/A 

Número de 
páginas do 
acórdão 

N/A 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1248806/SP 
Ementa PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. AUSÊNCIA. ART. 11 DA 
LEI N. 8.429/92. NÃO INCIDÊNCIA. 
1. Não se aplica a Súmula 7 desta Corte Superior em questões 
de improbidade administrativa quando a origem deixa bem 
consignados, no acórdão recorrido, os fatos que subjazem à 
demanda (REsp 1116964/PI, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2011). 
2. A quaestio iuris trazida aos autos refere-se à existência de 
elemento subjetivo na conduta de vereadores que, por meio de 
ato administrativo - e em desconformidade com a norma trazida 
no art. 29, VI, da Constituição Federal - fixaram subsídios em 
benefício próprio, para a legislatura corrente. 
3. Na hipótese, pelo delineamento fático da origem,  não é 
razoável, concluir que existiu a conduta dolosa por parte do ora 
agravante, pois o que ocorreu foi uma interpretação equivocada 
dos dispositivos constitucionais e legais, que culminaram na 
expedição do Ato n. 2, de 6 de janeiro de 2004, da Mesa da 
Câmara Municipal de Votuporanga-SP. 
4. Portanto, não havendo dolo, ao menos genérico, não incide o 
tipo previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92. 
Agravo regimental provido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 26/06/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Doutrina + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 175.631/RN 
Ementa IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADO POR VEREADOR. 
CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA. MUNICÍPIO ATINGIDO 
PELA SECA. ESTADO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. 
ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO 
DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Não resta evidenciada a alegada violação do art. 535 do CPC, pois 
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano em matéria 
de fatos e provas, concluiu que não estava delineado o dolo em 
praticar o ato de improbidade administrativa, uma vez que as ações 
do vereador buscaram amenizar o problema da seca na região, sem 
indícios de enriquecimento ilícito e dano ao erário, sendo que os 
serviços contratados foram efetivamente prestados. 
3. Diante das premissas assentadas na instância ordinária, cuja 
revisão importa em violação da Súmula 7 desta Corte, inviável 
concluir noutro sentido senão aquele adotado pelo juízo anterior, qual 
seja: de que não configurado o elemento subjetivo necessário à 
caracterização de ato de improbidade administrativa. 
4. O exame do arcabouço fático-probatório deduzido nos autos é 
defeso a esta Corte Superior, uma vez que lhe é vedado atuar como 
terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada. 
(Precedente: AgRg no Ag 1414470/BA, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 
23/02/2012). 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 26/06/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Acórdão do 2º grau + Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 1327792/CE 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. SERVIDORES DA POLÍCIA 
RODOVIÁRIAS FEDERAL. LEI N. 8.429/92. 
IRRETROATIVIDADE. FATOS ANTERIORES À SUA 
VIGÊNCIA. FATOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DO 
ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
- A Lei n. 8.429/1992, assim como as normas penais, não se 
aplica a fatos a ela anteriores. 
- Nos termos da jurisprudência do STJ, o enquadramento da 
conduta do agente público no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige 
a presença do elemento doloso, o que não está configurado no 
caso em exame. 
Recurso especial conhecido e provido para afastar as 
penalidades impostas na ação de improbidade. 

Relator CESAR ASFOR ROCHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 26/06/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Doutrina + Jurisprudência  
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 51.633/GO 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTAS INJUSTIFICADAS DE 
VEREADORES ÀS SESSÕES PLENÁRIAS POSTERIORMENTE 
ABONADAS PELO PRESIDENTE DA CASA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. 
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU A  INEXISTÊNCIA DE DOLO 
OU CULPA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. REVISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. 
[...] 2.  In casu, do excerto do acórdão recorrido, extrai-se que o Tribunal de 
origem, soberano em matéria de fatos e provas, com suporte em análise 
circunstancial do acervo fático-probatório, consignou que (fls. 621-624): i) "o 
argumento de infidelidade do dever de ofício, consistente na ausência de 
comparecimento dos vereadores às sessões plenárias, sem as devidas 
desculpas, por si só não gera má-fé, mormente se essas faltas restaram 
abonadas por quem detinha o dever de exigir-lhes as justificativas"; e ii) "se 
os vereadores ausentavam-se da sessão plenária sem justificar suas faltas 
e, posteriormente, tais ausências eram abonadas pelo Presidente da Casa 
Legislativa, essa permissibilidade por certo afasta o aspecto dolo e retira do 
cenário qualquer situação de ofensa a princípio administrativo, vez que o 
retardo e/ou a inércia da prática de ato de ofício era, no todo, tolerado, 
suportado pelo dirigente da Casa". 
3.  Uma vez tendo a instância ordinária asseverado que não houve a 
existência de dolo (má-fé) e tampouco de culpa por parte dos Agentes 
Públicos que levassem a caracterização do ato de improbidade com arrimo 
no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, rever esta conclusão esbarra no óbice da 
Súmula n. 7 desta Corte Superior. Precedentes: AgRg no REsp 
1177579/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 
19/08/2011; REsp 912.448/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe 14/12/2010; REsp 1.130.198/RR, Rel. Ministro Luiz 
Fux, Primeira Turma, DJe 15/12/2010; AgRg no REsp 1.125.634/MA, Rel. 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 02/02/2011. 
4.  Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 19/06/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão que negou provimento ao AREsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação do voto proferido no AREsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos fatos? 

Não 

Acórdão do 2º grau 
reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de páginas 
do acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 1269564/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. 
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. DOLO 
OU PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. SERVIÇOS 
EFETIVAMENTE PRESTADOS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO 
OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
[...] 2. Para que seja configurado o ato de improbidade de que trata a Lei 
8.429/99, "é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 
consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao 
menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10" (REsp 1.261.994/PE, Rel. 
Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 13/4/12). 
3. "A tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei 
8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de 
condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido" 
(REsp 939.118/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/3/11). 
4. Caso em que o Tribunal de origem, considerando "irrelevante a prova do 
dolo ou má-fé do agente ou terceiro causador do dano para imposição da 
condenação de ressarcimento ao erário" (fl. 503e), deu provimento ao apelo 
do recorrido e condenou o recorrente, ex-prefeito, pela prática de ato de 
improbidade administrativa, consistente na contratação, sem prévio 
concurso público, de trabalhadores para a prestação de serviços de capina 
e limpeza de vias públicas do município. 
5. Não havendo demonstração da existência de dolo do ora recorrente na 
prática dos atos tidos por ilegais ou de que eles tenham causado dano ao 
erário (de acordo com a sentença, os contratados prestaram os serviços 
regularmente e receberam a devida remuneração, sem prejuízo para a 
Administração Pública), não há falar em improbidade administrativa. 
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para, reformando o 
acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, nos termos da sentença. 

Relator ARNALDO ESTEVES LIMA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 19/06/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. MS 16.385/DF 
Ementa ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 

AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. RECEBIMENTO INDEVIDO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. NÃO 
OCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
1. O impetrante foi indiciado pela Comissão Processante por supostamente:  
a) ter recebido o benefício denominado "auxílio pré-escolar" por período 
superior àquele efetivamente devido, qual seja, de fevereiro de 1997 a abril 
de 2007; b) não teria comunicado tal irregularidade à autoridade 
competente, não obstante fosse detentor de conhecimento técnico suficiente 
para percebê-la, o que caracterizaria o desrespeito ao princípio da lealdade 
com a Administração. 
[...] 3. Consoante doutrina de Mauro Roberto Gomes de MATTOS (In "O 
Limite da Improbidade Administrativa - Comentários à Lei nº 8.429/92", 5ª 
ed., rev.e atul., Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp. 365-6), o disposto no art. 
11, caput, da Lei 8.429/92 deve ser interpretado com temperamentos, "pois 
o seu caráter é muito aberto, devendo, por esta razão, sofrer a devida 
dosagem de bom senso para que mera irregularidade formal, que não se 
subsume como devassidão ou ato ímprobo, não seja enquadrado na 
presente lei, com severas punições". 
4. "As condutas típicas que configuram improbidade administrativa estão 
descritas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, sendo que apenas para as 
do art. 10 a lei prevê a forma culposa. Considerando que, em atenção ao 
princípio da culpabilidade e ao da responsabilidade subjetiva, não se tolera 
responsabilização objetiva e nem, salvo quando houver lei expressa, a 
penalização por condutas meramente culposas, conclui-se que o silêncio da 
Lei tem o sentido eloqüente de desqualificar as condutas culposas nos tipos 
previstos nos arts. 9.º e 11" (REsp 940.629/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, Primeira Turma, DJe 4/9/08). 
[...] 6. Mandado de segurança concedido para determinar a reintegração do 
impetrante ao cargo público. Agravo regimental da UNIÃO prejudicado. 

Relator ARNALDO ESTEVES LIMA 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 13/06/2012 
Foi admitido? N/A 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação N/A 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

N/A 

Voto divergente? N/A 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

N/A 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

N/A 

Número de 
páginas do 
acórdão 

N/A 
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Recurso nº. REsp 1133875/RO 
Ementa RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS E ALIMENTOS 

PARA HOSPITAL MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 
89, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/1993. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE 
FRAUDAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DE EFETIVO 
DANO AO ERÁRIO. RECURSOS PROVIDOS. 
1. Para a caracterização do crime previsto no art. 89 da Lei nº 
8.666/1993 é imprescindível a comprovação do dolo específico de 
fraudar a licitação, bem como de efetivo prejuízo ao erário. 
Precedentes da Corte Especial e do Supremo Tribunal Federal. 
2. Mostra-se incongruente exigir, para a configuração do ato de 
improbidade administrativa, previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 
8.429/1992 ("frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 
indevidamente"), a comprovação de dano ao patrimônio público, 
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, e 
não para o crime de dispensa irregular de licitação. É dizer, a mesma 
conduta não pode ser irrelevante para o direito administrativo e, ao 
mesmo tempo, relevante para o direito penal, sob pena de ofensa ao 
princípio constitucional da subsidiariedade, segundo o qual a 
intervenção penal só deve ocorrer quando os demais ramos do 
direito não forem suficientes para a resolução da questão conflituosa. 
3. Não sendo demonstrada a intenção dos réus de burlar o 
procedimento licitatório a fim de obterem vantagem em detrimento do 
erário municipal, tampouco constatado prejuízo aos cofres públicos, 
não há que se falar em crime de dispensa irregular de licitação. 
[...] 5. Recursos especiais providos. 

Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE 
Turma QUINTA TURMA 
Julgamento em 12/06/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

24 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 50.391/MT 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SEM 
CONCURSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA 
LEI N. 8.429/1992. DOLO GENÉRICO OU ESPECÍFICO NÃO 
CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

Relator CESAR ASFOR ROCHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 05/06/2012 
Foi admitido? Não 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Acórdão do 2º grau + Súmulas do STJ e do STF 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 1265964/RN 
Ementa PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATRASO E 
AUSÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DISTINÇÃO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO 
SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO. 
1. O ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, VI, 
da Lei 8.429/92 ("deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo") não se confunde com o mero atraso na 
prestação de contas previsto no seu inciso II. Ademais, seria 
necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político 
a presença do elemento subjetivo, isto é, a má-fé ou o dolo 
genérico na burla ao comando legal, o que não ocorreu na 
hipótese. 
2. Consoante destacado no aresto recorrido, o convênio 
firmado pelo município foi alvo de uma Tomada de Contas 
Especial Simplificada, não se tendo notícia de que as contas 
foram julgadas irregulares. O acórdão recorrido registra a 
informação de que não houve dano ao erário e que o ente 
público não foi prejudicado pelo atraso na prestação de contas 
do seu Chefe do Poder Executivo, pois permaneceu celebrando 
convênios. 
3. Recurso especial provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 05/06/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Súmula do STF + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 1223496/PB 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA 

LEI N. 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO AUSENTE. 
NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RECONHECIDOS NA INSTÂNCIA DE 
ORIGEM.  CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO 
IMPOSSÍVEL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E IMPOSIÇÃO DE 
MULTA INCABÍVEIS. RECURSOS PROVIDOS. 
- O Superior Tribunal de Justiça já assentou definitivamente que é 
imprescindível o elemento subjetivo para se configurar o ato de 
improbidade administrativa, associado à ocorrência de dano ao erário 
ou enriquecimento ilícito. Os tipos descritos no art. 11 da Lei n. 
8.429/1992 somente existem na forma dolosa; não havendo a devida 
comprovação desse elemento da conduta, tem-se como não 
realizado o tipo infracional do art. 11, I e II, da Lei n. 8.429/92, 
máxime se não verificado dano ao Erário. 
[...] - O procedimento licitatório tem o objetivo de selecionar a 
proposta mais vantajosa aos interesses da administração pública, 
assegurando, sempre que possível, a isonomia entre os licitantes. O 
certame licitatório seria de impossível realização pela peculiar 
hipótese dos autos de que não há (ou não havia, à época) nenhum 
jornal de grande circulação no Estado que fosse editado nos dias 
aprazados. 
- A ausência de dolo, de lesão ao patrimônio público, de indícios de 
enriquecimento ilícito e de ilegalidade da contratação afasta a 
condenação de multa e de proibição de contratação com o poder 
público. 
Recursos conhecidos e providos. 

Relator CESAR ASFOR ROCHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 05/06/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. EDcl no AgRg no REsp 1288970/MT 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO QUE INOCENTARIA O EMBARGANTE. 
QUESTÃO MERITÓRIA QUE DEVE SER APRECIADA EM 
MOMENTO OPORTUNO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. 
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A discussão a respeito do cometimento ou não do ato de 
improbidade deve ser travada em momento oportuno, ou seja, 
após a devida instrução probatória, oportunidade em que o 
embargante poderá demonstrar a improcedência da acusação. 
2. Ademais, é infundada a alegação de que as conclusões 
adotadas em procedimento administrativo vinculam o Poder 
Judiciário. Há independência entre tais instâncias que só é 
ressalvada quando o juízo criminal (e não a instância 
administrativa) reconhece a inexistência do fato ou da autoria. 
3. Por fim, não é possível o pretendido prequestionamento do 
art.5º, XXXV da CF, uma vez que a apreciação de suposta 
violação de preceitos constitucionais é matéria reservada pela 
Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal. 
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 29/05/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não informado 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não nos Edcl (Não há informações suficientes no tocante aos 
demais recursos) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. MS 15.917/DF 
Ementa ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

ADVOGADO DA UNIÃO. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. 
PENA DE DEMISSÃO APLICADA PELA AGU. AFASTAMENTO. 
PENALIDADE INDICADA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. 
RESTABELECIMENTO. 
1. O mandado de segurança foi impetrado por Advogado da União 
contra ato do Advogado-Geral da União que lhe aplicou a pena de 
demissão, ao fundamento de que praticara ato de improbidade 
administrativa, bem como teria se valido do cargo para lograr proveito 
próprio em concurso de promoção na carreira, ao "requerer ao 
Presidente do Conselho Superior da AGU, em três oportunidades 
distintas, a apreciação de documentos que sabidamente continham 
adulterações, com o fim de obter pontuação no concurso de 
promoção na carreira, pelo critério de merecimento" (e-STJ fl. 732 - 
trecho do relatório final da Comissão Processante). 
2. O impetrante afirma existir equívoco na tipificação da conduta de 
improbidade administrativa e defende a aplicação dos princípios da 
insignificância e da presunção de inocência. 
[…] 7. Descaracterizada a tipificação da conduta do impetrante como 
inserta no artigo 132, IX, da Lei nº 8.112/90 (improbidade 
administrativa), remanesce a imputação dos ilícitos de menor 
gravidade assim como capitulados pela Comissão Processante. 
8. Segurança concedida, em parte, para anular a Portaria nº 
1.472/10, do Advogado-Geral da União, que demitiu o impetrante, e 
determinar sua reintegração, restabelecendo a penalidade aplicada 
pela Comissão Processante, com efeitos patrimoniais contados da 
data da publicação do ato impugnado. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 23/05/2012 
Foi admitido? N/A 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação N/A 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

N/A 

Voto divergente? N/A 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

N/A 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

N/A 

Número de 
páginas do 
acórdão 

N/A 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 113.120/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO.   AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  ART.  11 DA LEI 8.429/92. 
EXISTÊNCIA     DE DANO     AO     ERÁRIO.     REQUISITO 
DISPENSÁVEL.    PRECEDENTES. 
ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA). 
PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. REVISÃO DE MATÉRIA 
FÁTICA. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 22/05/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no AREsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no AREsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

5 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 149.558/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. 
VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA DE CONHECIMENTO 
PALMAR. EXTENSÃO DO ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA AOS CONTRATADOS. 
1. "A jurisprudência do STJ dispensa o dolo específico para a 
configuração de improbidade por atentado aos princípios 
administrativos (art. 11 da Lei 8.429/1992), considerando 
bastante o dolo genérico (EREsp. 654.721/MT, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 
1.9.2010)." (AgRg no Ag 1331116/PR, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 
16/03/2011). 
2. É de conhecimento palmar a violação principiológica 
consistente na contratação ou manutenção de servidores 
públicos sem a realização de concurso público. Não há como 
alegar desconhecimento da vedação constitucional para a 
contratação de servidores sem concurso público, mormente 
quando já passados quase 24 anos de vigência da Carta 
Política. (Precedente: REsp 1.130.000/MG, Rel. Min. Humberto 
Martins, Segunda Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 
30.8.2010.) Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 17/05/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Acórdão do 2º grau + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1303193/BA 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS 
QUESTÕES RECURSAIS. ART. 11, INC. VI, LEI N. 
8.429/92. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRESTAÇÃO 
TARDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. 
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação 
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 
enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 
2. O inciso VI do art. 11 da Lei n. 8.429/92 estabelece uma 
improbidade em decorrência de omissão dolosa do 
administrador em prestar contas, quando obrigado a fazê-lo. 
Entretanto, pode ocorrer simples atraso, sem que exista dolo na 
espécie. In casu, não foi demonstrada a indispensável prática 
dolosa da conduta de atentado aos princípios da Administração 
Pública, o que não permite o reconhecimento de ato de 
improbidade administrativa. Precedentes. 
3. Como o agravante não trouxe argumento capaz de infirmar a 
decisão que deseja ver modificada, esta deve ser mantida em 
seus próprios fundamentos. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 17/05/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Dispositivo de lei + Jurisprudência + Decisão que julgou 
monocraticamente o REsp 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. REsp 723.964/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 

11, II, DA LEI Nº 8.429/92. RETARDAMENTO INDEVIDO DE 
ATO DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURADO. ATRASO 
JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 
CONCRETO. 
[…] 3. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a 
princípios da administração pública exige a demonstração do 
dolo lato sensu ou genérico. Precedente da Primeira Seção. 
4. No caso vertente, a Corte de origem não qualificou o ato 
como ímprobo na medida em que o elemento subjetivo da 
conduta exigido - dolo genérico - não estaria presente, uma vez 
que o atraso na indicação dos membros do Conselho Municipal 
de Saúde encontrar-se-ia devidamente justificado pela 
necessidade de serem tomadas medidas urgentes no campo 
da saúde após a posse da nova administração, havendo 
fundado receio de que os trâmites burocráticos acabariam por 
embaraçar a adoção imediata dessas providências, sem contar 
a inexistência de previsão legal de prazo para que fossem 
promovidas as referidas nomeações. 
5. Sabendo-se que os contornos fático-probatórios da demanda 
estabelecidos pelo Tribunal a quo não são suscetíveis de 
alteração, em respeito ao enunciado da Súmula 07/STJ, e dado 
que a orientação do aresto questionado encontra-se em 
sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de 
Justiça, torna-se impositiva a rejeição do apelo nobre. 
6. Recurso especial não provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 17/05/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado (decisão recorrida que rejeitou embargos 
infringentes) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

17 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 117.277/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR SEM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS BENS. REVISÃO DO 
JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 
COTEJO ANALÍTICO ENTRE O VOTO-VENCIDO E O JULGADO 
PARADIGMA E  DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA NAS 
RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Infirmar as premissas do Tribunal de origem, a fim de 
descaracterizar a conduta dolosa atribuída ao recorrente, demandaria 
o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é 
vedado nos estritos limites do apelo especial, a teor da Súmula 
7/STJ. Precedentes. 
[…] 4. Nos caso de acórdãos não unânimes, a divergência a ser 
demonstrada é entre o voto-vencedor e o julgado paradigma, o que 
não se verifica na espécie, em que o recorrente trouxe para compor a 
divergência trechos do voto-vencido. 
5. "Deixando o recorrente de comprovar e de demonstrar o dissídio 
jurisprudencial como lhe incumbia, no momento oportuno, ou seja, 
por ocasião da interposição do recurso especial, não há como 
conhecer da insurgência especial, já agora, em agravo regimental, 
em face de tardio suprimento na deficiência da impugnação recursal, 
com a informação de repositório oficial em que foi publicado o 
acórdão paradigma e com o cotejo analítico dos julgados, por restar 
evidenciada inovação de fundamentos, vedada em sede de agravo 
regimental" (AgRg no REsp 488031/SC, Rel. Min. Hamilton 
Carvalhido, DJ 01/07/2005). 
6. Agravo regimental não provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 17/05/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Acórdão do 2º grau + Súmula do STJ + Jurisprudência + 
Dispositivo de lei + Regimento interno do STJ 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 1200125/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. VEREADOR. NOMEAÇÃO DE PARENTE PARA 
CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE VEREADOR. 
NOMEAÇÃO DE ASSESSORA QUE PERCEBIA REMUNERAÇÃO 
SEM EXERCER AS FUNÇÕES DO CARGO. FUNDAMENTO NÃO 
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 
[...] 
6. A conduta amolda-se aos atos de improbidade censurados pelo 
art. 11 da Lei 8.429/1992, pois vai de encontro aos princípios da 
moralidade administrativa e da legalidade. 
7. De acordo com o entendimento da Segunda Turma, a configuração 
dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da 
Administração Pública (art. 11) exige comprovação de dolo genérico. 
8. O dano ao Erário não é elementar à configuração de ato de 
improbidade, na forma do art. 11 da Lei 8.429/1992. Precedentes do 
STJ. 
9. Em regra, a reavaliação das sanções impostas pela instância 
ordinária também esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, salvo quando 
estas desrespeitarem os limites legais ou forem desproporcionais, o 
que não se verifica in casu. 
10. As penalidades determinadas pelo Tribunal de origem não se 
mostram desproporcionais à situação fática delineada no acórdão, e 
exclusão implica ausência de reprimenda à improbidade reconhecida 
pela instância ordinária. 
11. Recurso Especial parcialmente conhecido e nesse parte, não 
provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 17/05/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmula do STF + Jurisprudência + Súmula do STJ + Doutrina + 
Lei orgânica municipal 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

42 
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Recurso nº. REsp 1151884/SC 
Ementa ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. AQUISIÇÃO DE 

CAMINHÃO PELA PREFEITURA. PAGAMENTO EFETUADO. 
VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E PENHORADO. 
REGISTRO EM NOME DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 
10 DA LEI 8.429/92. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. CULPA 
DA EX-PREFEITA. NEGLIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
[…] 2. A conduta reconhecida como ímproba decorre da aquisição de 
um caminhão de carga pela prefeitura, no valor de R$ 66.000,00, 
que, contudo, estava alienado fiduciariamente à OMNI Local S/A., e, 
ainda, penhorado pelo Banco do Brasil, impossibilitando o respectivo 
registro em nome do município. 
3. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 
8.429/92 exige a comprovação do dano ao erário e a existência de 
dolo ou culpa do agente. Precedente: EREsp 479.812/SP, Rel. Min. 
Teori Albino Zavascki, DJe 27.09.10. 
4. O acórdão recorrido considerou evidenciada a atuação negligente 
da gestora pública, ao autorizar o pagamento de um bem sem avaliar 
a existência de gravames que impossibilitaram a transferência da 
propriedade. Nesse contexto, tem-se que a prefeita municipal 
descumpriu com o dever de zelo com a coisa pública, pois efetuou a 
despesa sem tomar a mínima cautela de aferir que o automóvel 
estava alienado fiduciariamente, bem como penhorado à instituição 
financeira. Por outro lado, o dano ao erário está caracterizado pela 
impossibilidade de se transferir o bem para o patrimônio municipal. 
In casu, estão presentes os elementos necessários à configuração do 
ato de improbidade. 
5. Recurso especial não provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 15/05/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não (houve voto-vista no mesmo sentido do voto do relator) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

18 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1260963/PR 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. ATOS E PROVAS 
ASSENTADOS PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO. 
DESPICIENDA NOVA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS. CRIAÇÃO DE LOGOMARCA. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERA DIFERENCIAÇÃO DAS 
GESTÕES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE AUTOPROMOÇÃO. 
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual, 
para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como 
incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é 
necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado 
no dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela 
culpa, nas hipóteses do artigo 10. Precedentes: [...] 
2. No caso sub examine, o acórdão impugnado consigna que "[...] a 
publicidade teve caráter informativo" (fl. 394), enquanto que a 
sentença singular, ao caracterizar a indigitada propaganda, afirma 
que o "[...] símbolo representado por um triângulo vermelho, contendo 
quatro estrelas brancas e acompanhadas dos dizeres 'Prefeitura de 
Londrina' e 'Governo Cidadão' [...]" (fl. 198). Nessas condições, 
ressoa evidente a clara intenção de que o novo símbolo, criado pelo 
ora agravado, servisse como forma de diferenciar a sua gestão das 
anteriores. 
3. Atipicidade da conduta que se verifica, porque, na presente 
hipótese, a indigitada logomarca foi criada para distinguir a gestão 
municipal, e não no afã de autopromover a imagem pessoal do 
gestor, ora agravado. 
4. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 08/05/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Decisão que deu provimento ao REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão que deu provimento ao REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg, mas sim no REsp 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1297870/DF 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PREFEITO QUE PRESTOU CONTAS 
COM ATRASO. INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO 
DO EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO DOLO DO 
AGENTE. 
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1.   Compete à parte agravante rebater as razões expostas na 
decisão que visa a impugnar, não bastando apenas repetir os 
mesmos argumentos que já foram examinados e rejeitados na 
análise do Recurso Especial. 
2.   O recorrido prestou contas tardiamente, porém, não deixou 
de fazê-lo; não se comprovou qualquer irregularidade nas 
contas prestadas; e a norma insculpida no art. 11, VI da Lei de 
Improbidade, só pune aquele que deixa de prestá-las e não 
aquele que as apresenta tardiamente. 
3.   Quanto a violação ao art. 11, I e II da Lei 8.429/92, deixa-se 
de aprecia-las, porquanto a sentença de primeira instância não 
condenou o recorrido com base nos mencionados incisos; e 
como não houve naquela oportunidade recurso do Ministério 
Público Federal, entende-se preclusa a matéria, afim de evitar 
ofensa ao princípio do non refomatio in pejus. 
4.    Agravo Regimental a que se nega provimento. 

Relator NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 03/05/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Decisão proferida no REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1253667/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. LEI DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92, ART. 11. AUSÊNCIA DE 
DOLO OU CULPA CONSIGNADA NO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. 
1. É firme a jurisprudência do STJ, inclusive de sua Corte 
Especial, no sentido de que "não se pode confundir 
improbidade com simples ilegalidade. 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, 
Corte Especial, DJe de 27/09/2011). 
2. A Corte de origem, ao consignar que o enquadramento do 
agente público no art. 11 "não exigiria a comprovação de dolo 
ou culpa por parte do gestor público, ou mesmo a existência de 
prejuízo ao erário", contrariou o entendimento desta Corte. 
3. Como o agravante não trouxe argumento capaz de infirmar a 
decisão que deseja ver modificada, esta deve ser mantida em 
seus próprios fundamentos. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 24/04/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg, mas sim no REsp 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Processo originário do Tribunal 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1397662/RJ 
Ementa ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE 
IMPROBIDADE. INCORPORAÇÃO DE VALORES POR VEREADOR AO 
SEU PATRIMÔNIO PESSOAL COMO RESSARCIMENTO POR 
DESPESAS. RESPALDO EM LEI VIGENTE À ÉPOCA. ELEMENTO 
SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 
7/STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 
NÃO PROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela imprescindibilidade do 
elemento subjetivo para a configuração do ato de improbidade administrativa 
(EREsp 479.812/SP). 
2. A desconstituição do julgado por suposta afronta ao art. 11 da Lei 
8.429/92 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. 
3. No presente caso, ao afastar a ocorrência do ato de improbidade 
administrativa, o Tribunal de origem entendeu pela inexistência de dolo, cuja 
conduta atribuída ao agravado foi respaldada em lei vigente à época. Assim, 
hígido o fundamento baseado no entendimento firmado no EREsp 
479.812/SP. Incidência da Sumula 83/STJ. 
4. Não se aplica ao caso em exame o entendimento firmado no REsp 
723.494/MG, pela ausência de similitude fática, porquanto naquela hipótese 
os próprios vereadores/beneficiados editaram a lei, situação que, além de 
não ter sido discutida nos autos, não ficou caracterizada. 
5. Agravo regimental não provido. 

Relator ARNALDO ESTEVES LIMA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 17/04/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no Ag 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no Ag) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 1192056/DF 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 
DA LEI N. 8.429/92. CONTRATAÇÃO DIRETA POR 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE LANCHES 
MATINAIS. DOLO NÃO CONFIGURADO. SUCESSIVA 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO MOTIVADA EM FACE DAS 
PECULIARIDADES DO OBJETO LICITADO. 
1. O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o qual, para 
que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como 
incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é 
necessária a demonstração do elemento subjetivo, 
consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 
9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 
Precedentes: [...] 
2. In casu, pretende-se a condenação dos réus, ora 
recorrentes, por suposto desrespeito aos princípios da 
Administração Pública (art. 11 da Lei de improbidade 
Administrativa). Sucede que a Corte de apelação não indicou 
nenhum elemento de prova direto que evidenciasse o agir 
doloso do administrador, baseando-se o juízo de valor em 
presunção de dolo, de modo que é mister a reforma do acórdão 
recorrido. 
3. Recursos especiais providos, divergindo do relator, Sr. 
Ministro Teori Albino Zavaski. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI (Rel. p/ Acórdão Ministro 
BENEDITO GONÇALVES) 

Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 17/04/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Acórdão do 2º grau + Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

40 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1386249/RJ 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE NO 
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO INSS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE 
CONSIGNA NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ATO ÍMPROBO E A NÃO 
OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO 
COM RELAÇÃO A ALGUNS DOS RÉUS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA N. 7/STJ. 
1. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 
10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade 
Administrativa que causam prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência 
do STJ, exige a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao 
menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com os tipos previstos nos arts. 9º e 
11 da mesma lei (enriquecimento ilícito e atos de Improbidade Administrativa 
que atentam contra os princípios da Administração Pública), os quais se 
prendem ao volitivo do agente (critério subjetivo), exigindo-se o dolo. 
2. O Tribunal de origem, soberano em matéria de fatos e provas, com 
suporte em análise circunstancial do acervo fático-probatório, consignou que 
de "suma importância separar, primeiramente, os servidores que, 
efetivamente, emitiram os cheques, daqueles que, apenas, preencheram os 
Formulários de Cheques Emitidos, porque estes não tinham a atribuição ou 
obrigação de exercer a fiscalização ou mesmo o controle dos cheques que 
eram listados", e, porquanto, as condutas realizadas "não se afiguram 
ímprobas (desonestas e desleais), porque não há prova que houve 
enriquecimento ilícito (artigo 9º); porque não ficou demonstrado que de suas 
condutas resultaram ou contribuíram em prejuízos ao Erário Público (artigo 
10) e porque não ficou configurada infringência a princípios da 
Administração Pública (artigo 11)". 
3. Uma vez tendo a instância ordinária asseverado a não ocorrência de dano 
ao erário e enriquecimento ilícito, não comprovação do ato de improbidade, 
e, ainda, não infringência a princípios da Administração Pública, rever esta 
conclusão esbarra na Súmula n. 7 desta Corte Superior. 
4. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 10/04/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no Ag 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

16 
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Recurso nº. REsp 1261994/PE 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 
N. 8.429/92. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEIXA DE SINDICAR SOBRE ATUAÇÃO 
DOLOSA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO ATO 
REPUTADO ÍMPROBO AO TIPO PREVISTO INDIGITADO DISPOSITIVO. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ARRIMADA NA LEI MUNICIPAL N. 
1.130/97. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. 
[…] 2. O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o qual, para que seja 
reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da 
Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do 
elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos 
artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 
Precedentes: [...] 
2. In casu, a Corte de origem condenou o recorrente pela prática de ato de 
improbidade administrativa por violação do art. 11 da Lei n. 8.429/92. 
Todavia, não sindicou sobre a eventual conduta dolosa do recorrente. Tanto 
assim, que consignou ser despicienda a existência de dolo ou de culpa na 
conduta do agente (fl. 200). Logo, está evidenciado que não houve a 
subsunção da conduta reputada ímproba ao tipo previsto no art. 11 da Lei n. 
8.429/92. 
3. Ademais, a contratação direta de servidores temporários por excepcional 
interesse público não enseja a condenação por ato de improbidade, a fortiori 
estando arrimada na Lei Municipal n. 1.130/97, que justamente expunha 
essa necessidade excepcional e cuja constitucionalidade era de se 
presumir. Precedentes: [...] 
4. Recursos especial provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 10/04/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

17 
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Recurso nº. REsp 1124577/RR 
Ementa RECURSO ESPECIAL. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO JÁ 

INICIADO PELA TURMA E NÃO CONCLUÍDO. FATO NOVO. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE 
AOS AGENTES POLÍTICOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO 
VERIFICADA. 
AUSÊNCIA DE DOLO RECONHECIDA NO NOVO JULGAMENTO 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
- Sujeição dos Prefeitos às regras da Lei de Improbidade 
Administrativa. Precedentes desta Corte. 
- Inépcia da inicial não caracterizada, tendo em vista que o autor 
descreveu os fatos da causa, apontou os atos de improbidade que 
teriam sido praticados pela ré, relacionou as possíveis sanções a que 
estaria sujeita e requereu a aplicação, pelo Juízo, das penalidades 
cabíveis no caso concreto. 
- A tipificação dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei n. 
8.249/1992 exige a presença do dolo. 
- Estando a petição inicial e a própria perícia assentada nos fatos, 
nos elementos de convicção e, também, nas conclusões extraídas do 
processo de Tomada de Contas Especial e do primeiro acórdão 
proferido pelo Tribunal de Contas da União, a posterior reforma deste 
julgado em um novo acórdão da mesma Corte de Contas, 
reconhecendo até mesmo a ausência de dolo por parte da ré - fato 
novo -, enseja a improcedência da ação de improbidade. 
Recurso especial conhecido e, quanto ao mérito da causa, provido 
para julgar improcedente a ação civil de improbidade. 

Relator CESAR ASFOR ROCHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 10/04/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (vencido) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

19 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 66.764/MT 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
PROFESSORES, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENQUADRA O RÉU NO ART. 11 DA LEI N. 
8.429/1992 SEM INVESTIGAR A PRESENÇA DE DOLO. VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC CARACTERIZADA. 
[…] 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a contratação 
temporária de professores, sem concurso público, para o fim de atender 
áreas rurais, por si só, caracteriza ato de improbidade, porquanto é norma 
de observância obrigatória. Desconsiderou, assim, por completo, as 
alegações do réu de que a contratação seria necessária e que a realização 
concurso público, em razão da iminência do desmembramento municipal, 
não seria o mais adequado à satisfação dessa necessidade social. 
3. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que "não se pode 
confundir improbidade com simples ilegalidade. 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. 
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 28/09/2011). 
4. Diante desse contexto, ganha relevância a alegação de violação do art. 
535 do CPC, porquanto a investigação a respeito do dolo, nesse caso, é 
imprescindível para a configuração do ato de improbidade, embora não 
tenha sido realizado o concurso. 
5. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 27/03/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg, mas sim no AREsp 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 1249019/GO 
Ementa RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE. ART. 9º DA LEI N. 8.429/1992. ATOS 
ÍMPROBOS CONFIGURADOS. PRESENÇA DE DOLO E MÁ-
FÉ. 
GRAVIDADE DOS FATOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. IMPEDIMENTO 
PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. 
RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, 
NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDOS. 

Relator CESAR ASFOR ROCHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 15/03/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STF 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. AgRg nos EREsp 1106345/SE 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. 
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA 
DO ATO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 
DEMONSTRADA. 
1. A mera transcrição de ementas não supre a necessidade de 
cotejo analítico. 
2. A dissonância entre teses jurídicas deve ser demonstrada 
com a reprodução dos trechos dos acórdãos que configurem o 
dissídio. 
Precedentes: AgRg nos EREsp 1.017.981/PE, Rel. Min. Castro 
Meira, Primeira Seção, julgado em 10.2.2010, DJe 1º.3.2010; 
AgRg nos EDcl nos EREsp 875.823/MG, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 
30.11.2009. 
3. É firme nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de 
que não existe divergência entre julgados que apreciam o 
mérito do recurso, e outros que não o fazem, por falta de 
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. 
Precedentes: AgRg nos EREsp 957.118/DF, Rel. Min. Hamilton 
Carvalhido, Corte Especial, DJe 24.5.2011; AgRg nos EAg 
1.152.551/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, 
DJe 10.2.2011; EREsp 260.691/RS, Rel. Min. João Otávio DE 
Noronha, Corte Especial, DJ 18.2.2008. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 14/03/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência (sobre a ausência dos pressupostos dos 
embargos de divergência) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Sem informação 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 1231150/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. 
AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. 
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública contra ex-prefeito 
de Município por contratação irregular de 28 servidores 
públicos por meio de contratos administrativos temporários 
constantemente renovados. 
2. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal a 
quo. 
3. O dolo, ainda que genérico, é elemento essencial dos tipos 
previstos nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/92. 
4. O STJ, em situações semelhantes, entende ser "difícil 
identificar a presença do dolo genérico do agravado, se sua 
conduta estava amparada em lei municipal que, ainda que de 
constitucionalidade duvidosa, autorizava a contratação 
temporária dos servidores públicos". Precedentes: AgRg no 
AgRg no REsp 1191095/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro 
Humberto Martins, DJe 25.11.2011 e AgRg no Ag 
1.324.212/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe 13.10.2010. 
5. Recurso Especial não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 13/03/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 9.439/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO GENÉRICO NÃO 
DEMONSTRADO. SÚMULA 7/STJ. 
1. Trata-se na origem de "Ação Ordinária de Improbidade 
Administrativa" movida pelo ora agravante contra ex-prefeito de 
Orizânia, em razão da ausência de prestação de contas 
referente a convênio. A sentença de improcedência foi mantida 
pelo Tribunal de origem 2. A despeito de fazer referência à 
inobservância de princípios, o agravante descura da exposição 
dos elementos subjetivos que orientam a condenação de 
sujeitos com amparo no art. 11 da LIA. Incidência da Súmula 
284/STF. 
3. O Recurso Especial pressupôs uma violação objetiva 
decorrente da não prestação de contas, o que confronta com a 
necessidade de se demonstrar, ao menos, o dolo genérico para 
a condenação. Afinal, "o dolo, ainda que genérico, é elemento 
essencial dos tipos previstos nos arts. 9º e 11 da Lei n. 
8.429/92" (AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011). 
4. Agravo Regimental não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 13/03/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no AREsp + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. REsp 1264364/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. AGENTE POLÍTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
TIPICIDADE. DOLO. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. ELEMENTOS DE 
PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 
HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
[…] 3. A aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992 
exige que o magistrado considere, no caso concreto, "a extensão do dano 
causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente" (conforme 
previsão expressa contida no parágrafo único do referido artigo). Assim, é 
preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à 
gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem 
ocorrer de maneira cumulativa ou não.  (Precedente: AgRg no REsp 
1242939/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
24/05/2011, DJe 30/05/2011). 
4. A Primeira Seção, ao julgar os EREsp 895.530/PR, de relatoria da 
Ministra Eliana Calmon, por maioria, firmou que, em ação civil pública 
movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o 
Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, 
consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República; II) 
aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 
7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério 
público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários 
advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) 
dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os 
honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, 
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 
19/05/2010). 
Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 06/03/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmulas do STJ e do STF + Doutrina + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (deu parcial provimento apenas para afastar a condenação 
do Ministério Público em honorários) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

18 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1107310/MT 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 

11 DA LEI N. 8.429/92. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO OU 
MANUTENÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO 
PÚBLICO. VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA DE 
CONHECIMENTO PALMAR. DOLO GENÉRICO. 
CARACTERIZAÇÃO. 
1. A prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça no 
que tange à caracterização do elemento subjetivo não é 
matéria que envolva a reapreciação do conjunto probatório e 
muito menos incursão na seara fática, tratando-se de mera 
qualificação jurídica. Precedente: (REsp 1245765/MG, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
28/06/2011, DJe 03/08/2011). 
[…] 4. Decorrido tanto tempo da promulgação da Constituição 
Federal, a violação principiológica era de conhecimento palmar. 
Não havia zona cinzenta de juridicidade capaz de desestimular 
os agravantes ao cumprimento de seu dever legal e 
constitucional. Precedentes: (REsp 915.322/MG, Rel. Min. 
Humberto Martins, julgado em 23.9.2008, DJe 27.11.2008.) 5. 
Configurada a prática da improbidade administrativa, nos 
termos da fundamentação acima, deve o Tribunal de origem 
aplicar as sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei 
8.429/92, onde couberem. 
Agravos regimentais improvidos. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 06/03/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg, mas sim no REsp 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

15 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1227191/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ. NOMEAÇÃO DE 
SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO POR PERÍODO 
TEMPORÁRIO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA 
AUSÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. 
CARACTERIZAÇÃO DE CONTROVÉRSIA 
JURISPRUDENCIAL SOBRE EFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL 
N. 1.610/98. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 
7/STJ E N. 280/STF. 
[…] 2. O Tribunal de origem, soberano em matéria de fatos e 
provas, consignou a não ocorrência de dano ao erário ou de 
dolo, em razão de que os demandados "valendo-se da Lei 
municipal nº 1.610/98, promoveram o ingresso no quadro de 
servidores de pessoas que não se submeteram ao devido 
concurso público". 
[…] 4. Destarte, coerentemente, a verificação de que a conduta 
do recorrido não teve respaldo legal demandaria, no caso 
específico, a análise de lei local e dos elementos fático-
probatórios dos autos quanto ao dolo genérico de se conduzir 
deliberadamente contra as normas legais, o que é inviável em 
recurso especial. Aplicação da Súmula 280/STF, por analogia, 
e da Súmula 7/STJ. 
5. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 16/02/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

20 
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Recurso nº. REsp 1252917/PB 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA ORIGEM 

NÃO COMBATIDOS NA INTEGRALIDADE PELO ESPECIAL. 
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL. 
ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSIDERADO VIOLADO. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA 
SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO-
INTERPOSIÇÃO DE EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 126 DESTA CORTE SUPERIOR. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. 
[…] 2. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "a" do 
permissivo constitucional quanto à violação da Lei n. 8.429/92, ao 
argumento de que as condutas imputadas não são ímprobas. A 
ausência de indicação dos dispositivos considerados violados atrai a 
aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF. 
[…] 4. Para apreciar a alegada ofensa ao art. 12, p. único, da Lei n. 
8.429/92 aos fundamentos de que não houve proveito patrimonial por 
parte do agente, que o recorrente não tem qualquer outra 
condenação criminal ou em ação civil pública e que não houve dolo, 
seria imperioso revistar o contexto fático-probatório carreado aos 
autos, o que não é possível aos magistrados desta Corte Superior por 
incidência de sua Súmula n. 7. 
5. Recurso especial não conhecido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 16/02/2012 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmulas do STF e do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1225495/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DO DOLO, NAS 
HIPÓTESES DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E CULPA, PELO 
MENOS, NAS HIPÓTESES DO ART. 10. INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE 
CONSIGNA PAGAMENTO, PELO MUNICÍPIO, DA ENERGIA ELÉTRICA 
CONSUMIDA PELO PRÉDIO DA CATEDRAL MUNICIPAL E DA PRAÇA 
MUNICIPAL E ADJACÊNCIAS. ART. 11 DA LIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO 
DE DOLO, AINDA QUE GENÉRICO, DE ATUAÇÃO CONTRA NORMAS 
LEGAIS. CARACTERIZAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO NA 
PRESERVAÇÃO DE MONUMENTO MUNICIPAL E FOMENTO DO 
TURISMO. NÃO ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS 
CONSIGNADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO APLICAÇÃO DA 
SÚMULA N. 7/STJ. 
[…] 2. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no 
art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade 
Administrativa que causam prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência 
do STJ, exige a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao 
menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com os tipos previstos nos arts. 9º e 
11 da mesma lei (enriquecimento ilícito e atos de Improbidade Administrativa 
que atentam contra os princípios da Administração Pública),  os quais se 
prendem ao volitivo do agente (critério subjetivo) e exige-se o dolo. 
3. O Tribunal de origem entendeu, contudo, que "dolo ou culpa não integram 
os elementos necessários para a prática de ato de improbidade", em 
contraste, porquanto, com o entendimento desta Corte. 
[…] 6. Destarte, conforme as premissas fáticas firmadas na instância 
ordinária, não se caracterizou o dolo de se conduzir deliberadamente contra 
as normas legais, pois, doutra banda, a conduta detinha nítido intuito de 
zelar pelo maior monumento da cidade, bem como fomentar o turismo. 
7. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 14/02/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Decisão proferida no REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg, mas sim no REsp 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 21.662/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PREFEITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO 
PESSOAL INDEVIDA NO CEMITÉRIO LOCAL POR OCASIÃO DO 
FERIADO DE FINADOS. ART. 11 DA LEI 8.429/92. ELEMENTO 
SUBJETIVO (DOLO) NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 
[…] 2.   Não se tolera, porém, que a conduta culposa dê ensejo à 
responsabilização do Servidor por improbidade administrativa; a negligência, 
a imprudência ou a imperícia, embora possam ser consideradas condutas 
irregulares e, portanto, passíveis de sanção, não são suficientes para 
ensejar a punição por improbidade; ademais, causa lesão à razoabilidade 
jurídica o sancionar-se com a mesma e idêntica reprimenda demissória a 
conduta ímproba dolosa e a culposa (art. 10 da Lei 8.429/92), como se 
fossem igualmente reprováveis, eis que objetivamente não o são. 
3.   O ato ilegal só adquire os contornos de improbidade quando a conduta 
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública 
coadjuvada pela má-intenção do administrador, caracterizando a conduta 
dolosa; a aplicação das severas sanções previstas na Lei 8.429/92 é 
aceitável, e mesmo recomendável, para a punição do administrador 
desonesto (conduta dolosa) e não daquele que apenas foi inábil (conduta 
culposa). 
[…] 6.   Ocorre que o Tribunal de origem, apesar de reconhecer a ausência 
do elemento subjetivo (dolo) ao afirmar que, muito embora, a princípio, não 
se vislumbre má-fé na atitude do Prefeito apelado, nem se tenha evidências 
de que teriam sido utilizados recursos financeiros públicos na empreitada 
motivadora do ajuizamento da presente ação, ao contrário (fls. 372), 
classifica esse mesmo comportamento como ato de improbidade 
administrativa. 
7.   Não tendo sido associado à conduta do recorrente o elemento subjetivo 
doloso, qual seja, o propósito desonesto, não há que se falar em 
cometimento de ato de improbidade administrativa. 
8.  Agravo Regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. 

Relator NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 07/02/2012 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Doutrina + Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg, mas sim No AREsp 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

15 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 8.937/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC. SÚMULA N. 284/STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
EXIGÊNCIA DO DOLO, NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 
8.429/92 E CULPA, PELO MENOS, NAS HIPÓTESES DO ART. 10.  
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NO 
RECEBIMENTO DE INDEVIDO ADICIONAL DE JORNADA DE QUARENTA 
HORAS EM CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. REVISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. 
PAGAMENTO INDEVIDO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DA 
ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO DE 
VALORES. NÃO CABIMENTO. 
[…] 3.O elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade 
administrativa previsto pelo art. 11 da Lei 8.429/1992 é o dolo eventual ou 
genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da 
Administração Pública, não se exigindo a presença de intenção específica, 
pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo 
desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo. 
4. In casu, do excerto do acórdão recorrido, extrai-se que o Tribunal de 
origem, soberano em matéria de fatos e provas, com suporte em análise 
circunstancial do acervo fático-probatório, consignou que "a ausência de 
má-fé desta servidora justifica a improcedência do pedido". 
5. A verificação da alegada violação dos artigos 10 e 11 da Lei n. 
8.429/1992 necessita de um reexame dos elementos fáticos-probatórios dos 
autos, não sendo possível aferir em sede de recurso especial a existência 
ou ausência de dolo ou culpa do agente político, e rever a conclusão do 
Tribunal de origem sobre tais premissas esbarra na Súmula n. 7 desta Corte 
Superior. 
6. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 15/12/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no AREsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no AREsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1230039/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO 
CRITÉRIO DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 
VIOLAÇÃO DO ART. 47 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE 
HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LEI DE 
IMPROBIDADE. APLICABILIDADE A VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 
201/67. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE COM A LEI Nº 8.429/92. 
POSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. EXIGÊNCIA DO DOLO, NAS 
HIPÓTESES DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E CULPA, PELO 
MENOS, NAS HIPÓTESES DO ART. 10.  TRIBUNAL DE ORIGEM QUE 
CONSIGNA ABUSO NO GASTO DE VERBA DE GABINETE DE 
VEREADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 
CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARTS. 9º E 11 DA LIA. DESNECESSIDADE 
DE INTENÇÃO ESPECÍFICA. SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO DE SE 
CONDUZIR DELIBERADAMENTE CONTRA AS NORMAS. 
[…] 8. O elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade 
administrativa previsto pelo art. 11 da Lei 8.429/1992 é o dolo eventual ou 
genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da 
Administração Pública, não se exigindo a presença de intenção específica, 
pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo 
desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo. 
9. O Tribunal de origem, consignou que "quanto à aquisição de óleo diesel 
(.....) o volume adquirido afasta-se da normalidade" bem como "a quantidade 
absurda de gasolina adquirida em mínimo espaço de tempo - três dias -, 
1.029,04 litros (.....) se afasta, também, radicalmente, da razoabilidade", e, 
com isso, estando "presentes na conduta do Requerido os elementos 
formadores do enriquecimento ilícito". 
10. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 15/12/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

24 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1199582/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. OS AGENTES POLÍTICOS PODEM SER 
PROCESSADOS POR SEUS ATOS PELA LEI 8.429/92. ENTENDIMENTO 
FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL/STJ (RCL 2.790/SC, REL. MIN. TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJE 4.3.2010). RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO 
RELATOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE 
PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA A APROVAÇÃO DO TERMO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 10, VIII DA LEI 8.429/92. 
INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO AO 
ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE. PREVISÃO DE 
RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR POR CONDUTA CULPOSA. 
IRRAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1.  A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que os agentes 
políticos podem ser processados por seus atos pela Lei 8.429/92 (Rcl 
2.790/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.3.2010). Ressalva do 
ponto de vista do Relator. 
[…] 3.  As Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte já firmaram a 
orientação de que a configuração dos atos de improbidade administrativa 
previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença 
do efetivo dano ao erário. 
[…] 5.  Não se deve admitir que a conduta culposa renda ensejo à 
responsabilização do Agente por improbidade administrativa; com efeito, a 
negligência, a imprudência ou a imperícia, embora possam ser consideradas 
condutas irregulares e, portanto, passíveis de sanção, não são suficientes 
para ensejar a punição por improbidade administrativa. O elemento 
culpabilidade, no interior do ato de improbidade, se apurará sempre a título 
de dolo, embora o art. 10 da Lei 8.429/92 aluda efetivamente à sua 
ocorrência de forma culposa; parece certo que tal alusão tendeu apenas a 
fechar por completo a sancionabilidade das ações ímprobas dos agentes 
públicos, mas se mostra mesmo impossível, qualquer das condutas 
descritas nesse item normativo, na qual não esteja presente o dolo. 
[…] 8.  Agravo Regimental desprovido. 

Relator NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 15/12/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos fatos? 

Não no AgRG, mas sim no REsp 

Acórdão do 2º grau 
reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

23 
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Recurso nº. REsp 975.078/RO 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

ARTIGOS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 
211/STJ. INTIMAÇÃO JUDICIAL DIRIGIDA AO PREFEITO DO 
MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DA ABERTURA DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO 
PELA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. ART. 11, 
CAPUT, E INCISO II DA LIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA 
DE DOLO MESMO GENÉRICO. 
[…] 2. Os artigos 12, inciso II, e 472 do Código de Processo 
Civil; 4º da Lei nº 8.429/92 e 6º, § 3º, da LICC não foram 
analisados pelo acórdão recorrido, incidindo as Súmulas 
282/STF e 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento. 
Todavia, o recurso deve ser conhecido no que tange aos 
dispositivos da LIA. 
[…] 5. Os fatos narrados no acórdão não evidenciam prática de 
improbidade administrativa, sobretudo porque na negativa em 
dar cumprimento à intimação dirigida à pessoa diversa, com a 
consequente abertura do certame, não se demonstra a 
presença do dolo indispensável à tipificação da conduta 
prevista no art. 11 da LIA. 
Precedente: EREsp 479.812/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 
25.08.2010, DJe de 27.09.2010. 
6. Recurso especial conhecido em parte e provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 13/12/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmulas do STF e STJ + Doutrina + Argumentação + 
Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

23 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1232138/RJ 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ATO DE MINISTRO DE 
ESTADO DA SAÚDE. INCLUSÃO DE ESTADO-MEMBRO NA 
GESTÃO PLENA DO SUS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO, 
PELO ESTADO, DA DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL DE 
APLICAÇÃO DE PERCENTAGEM DA RECEITA TRIBUTÁRIA 
NA ÁREA DA SAÚDE, COM CONSEQÜENTE VEDAÇÃO DE 
TRANSFERÊNCIA DE NOVAS VERBAS FEDERAIS. 
AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA 
GRAVE) NA CONDUTA DO DEMANDADO. 
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. LEGITIMIDADE DA 
CONDUTA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS À LUZ DE FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 06/12/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1379397/PE 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE DEFESA 
PRÉVIA. ALEGAÇÃO SOMENTE EM EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ. FRAUDE EM 
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA. 
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA FALSIDADE DE 
DECLARAÇÃO, IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO, AUSÊNCIA DE CONTROLE POR PARTE DOS 
RÉUS E PREJUÍZO AO ERÁRIO. REVISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 
[…] 5. O caso em exame é relativo à ato de improbidade 
administrativa tanto gerador de dano ao erário, como também 
violador de princípios administrativos, amoldando-se, 
porquanto, aos atos de improbidade censurados pelos arts. 10 
e 11 da Lei 8.429/1992, sendo suficiente a comprovação de 
apenas um deles para a procedência da ação de improbidade. 
6. Destarte, a verificação da alegada violação dos artigos 10 e 
11 da Lei n. 8.429/1992 necessita de um reexame dos 
elementos fáticos-probatórios dos autos, pois a aferição da 
existência ou ausência de dolo ou culpa do agente político, na 
hipótese dos autos, não é possível de ser realizada pela 
simples leitura das razões de decidir do acórdão de origem. 
7. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 01/12/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no Ag 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

18 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1137664/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. 
SENTENÇA DE MÉRITO PARCIALMENTE REFORMADA POR 
MAIORIA. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. 
ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. SÚMULA 207/STJ. 
PRESTAÇÃO DEVIDA DA TUTELA JURISDICIONAL. ATO DE 
IMPROBIDADE. ELEMENTOS ESSENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. 
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. VIA 
INADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem, reformando em parte a 
sentença, por maioria, condenou o recorrente à pena do art. 12, III, 
da Lei 8.429/92 e majorou a pena de multa cominada. 
2. Enquadrada a hipótese na previsão contida no art. 530 do CPC, 
verifica-se a necessidade da interposição de embargos infringentes 
para fins de esgotamento de instância. Incide, ao caso, a Súmula 
207/STJ. 
3. Caracterizado o ato de improbidade administrativa pela presença 
dos elementos essenciais, não há afastar a condenação. 
4. O juiz, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, 
fixou as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa de 
forma fundamentada, levando em consideração elementos concretos. 
5. A desconstituição do julgado por suposta afronta aos dispositivos 
da LIA, dada a presença do elemento subjetivo, não encontra campo 
na via eleita, tendo em vista a necessidade de revolvimento do 
conjunto fático-probatório, procedimento de análise próprio das 
instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal, a teor da 
Súmula 7/STJ. 
6. Agravo regimental não provido. 

Relator ARNALDO ESTEVES LIMA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 01/12/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 1155803/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 
[…] 2. As infrações tratadas nos arts. 9º e 10, da Lei nº 8.429/92, 
além de dependerem da comprovação de dolo ou culpa por parte do 
agente supostamente ímprobo, podem exigir, conforme as 
circunstâncias do caso, a prova de lesão ou prejuízo ao erário. Com 
relação ao artigo 11 da Lei de Improbidade, a Segunda Turma desta 
Corte perfilhava o entendimento de que não seria necessário 
perquirir se o gestor público comportou-se com dolo ou culpa, ou se 
houve prejuízo material ao erário, tampouco a ocorrência de 
enriquecimento ilícito. 
3. Quanto ao elemento subjetivo, no julgamento do Recurso Especial 
765.212/AC, DJe de 19.05.10, relator o eminente Ministro Herman 
Benjamin, a orientação desta Turma foi alterada para considerar 
necessário estar presente na conduta do agente público ao menos o 
dolo lato sensu ou genérico, sob pena de caracterizar-se verdadeira 
responsabilidade objetiva dos administradores. 
4. In casu, o Tribunal a quo consignou que o agente não agiu com 
dolo, mas simples culpa, ao consignar ser "irrelevante a ocorrência 
de dolo, porque a culpa também serve para validar a prática de ato 
ímprobo, que contrarie os princípios da Administração Pública" (e-
STJ fl. 113). Assim, não há que se falar em tipicidade da conduta do 
recorrente, já que não foi comprovado ao menos o dolo genérico. 
5. Recurso especial provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 01/12/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

24 
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Recurso nº. AgRg no AgRg no REsp 1191095/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE 

SERVIDORES TEMPORÁRIOS. LEI MUNICIPAL 
AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. 
1. Ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, o dolo, 
ainda que genérico, é elemento essencial dos tipos previstos 
nos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/92. 
2. No caso dos autos, fica difícil identificar a presença do dolo 
genérico do agravado, se sua conduta estava amparada em lei 
municipal que, ainda que de constitucionalidade duvidosa, 
autorizava a contratação temporária dos servidores públicos. 
Precedente: (AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.9.2010, 
DJe 13.10.2010.) Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 22/11/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no presente AgRg, mas sim no AgRg anterior (em decisão 
monocrática) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1191261/RJ 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO DE 

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
IMPRESCINDIBILIDADE DO DOLO GENÉRICO. 
O retardamento ou omissão na prática de ato de ofício não 
pode ser considerado de maneira objetiva para fins de 
enquadramento do agente público no campo de incidência do 
art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. É preciso que a 
conduta seja orientada pelo dolo de violar os princípios da 
administração pública, o que não ficou demonstrado no caso 
concreto. 
Agravos regimentais improvidos. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 22/11/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1238013/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 
EX-PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92. COMPATIBILIDADE 
COM O DECRETO-LEI 201/67 RECLAMAÇÃO 2.138-6/DF DO STF. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. 
INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. SÚMULA 7/STJ. 
INCIDÊNCIA. 
I - Hipótese em que o agravante pretende desconstituir decisão de 
mérito que o condenou nas sanções previstas na Lei n.º 8.429/92. 
II - Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei n.º 201/67 e a Lei 
n.º 8.429/92, pois o primeiro impõe a prefeito e vereadores um 
julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento 
pela via judicial, pela prática do mesmo fato. 
III - No julgamento da Reclamação 2.138-6/DF, o STF apenas afastou 
a aplicação da Lei 8.429/92 com relação ao Ministro de Estado então 
reclamante e à luz da Lei 1.079/50, inexistindo similitude com a 
hipótese dos autos. 
IV - Não responsabiliza objetivamente o réu a decisão de segundo 
grau que, a par de demonstrar a materialidade e ilicitude da conduta, 
discorre sobre o especial fim de agir do increpado ao praticar o ato 
reputado ímprobo. 
V - A verificação da aplicação proporcional das sanções prevista na 
Lei n.º 8.429/92 por parte da Corte de origem demanda reexame de 
prova, inviável em sede de recurso especial. 
VI - Agravo regimental improvido. 

Relator FRANCISCO FALCÃO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 22/11/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no REsp + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 1227849/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. 
ART. 11 DA LIA. DOLO GENÉRICO. ARESTO RECORRIDO. 
REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ. 
1. As condutas descritas no artigo 11 da Lei de Improbidade 
dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a 
demonstração da ocorrência de dano para a Administração 
Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes. 
2. O Tribunal a quo, ao examinar minuciosamente as provas 
dos autos, foi muito claro ao consignar a ausência de 
enriquecimento ilícito, de dano ao erário e de má-fé na conduta 
do recorrido. Para alterar esse entendimento, seria 
imprescindível revolver o contexto fático-probatório, providência 
vedada nos termos da Súmula 7/STJ. 
3. Recurso especial não conhecido. 

Relator HERMAN BENJAMIN (Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO 
MEIRA) 

Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 22/11/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Acórdão do 2º grau + Súmula do STJ + 
Dispositivo de lei + Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

58 

 



244 

 

 
Recurso nº. AgRg no AREsp 20.747/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. FRAUDE NO RESSARCIMENTO DE GASTOS POR 
PARLAMENTAR. ART. 9º DA LEI N. 8.429/92. SUFICIÊNCIA DE DOLO GENÉRICO 
NA CONDUTA GERADORA DO ENRIQUECIMENTO OU CONTRA AS NORMAS. 
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA DOLO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 
PENAS APLICADAS EM ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ TAMBÉM AO RECURSO 
PELA ALÍNEA "C" DO DISSÍDIO CONSTITUCIONAL. 
[…] 3. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da 
Lei de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade Administrativa que causam 
prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo 
dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com os 
tipos previstos nos arts. 9º e 11 da mesma lei (enriquecimento ilícito e atos de 
Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da Administração 
Pública), os quais se prendem ao volitivo do agente (critério subjetivo) e exige-se o 
dolo. 
4. O caso em exame, relativo à improbidade administrativa decorrente de 
enriquecimento ilícito, amolda-se aos atos de improbidade censurados pelo art. 9º da 
Lei 8.429/1992. Nesse passo, o elemento subjetivo necessário à configuração de 
improbidade administrativa é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que 
gere o indevido enriquecimento ou que atente contra os princípios da Administração 
Pública, não se exigindo a presença de intenção específica, pois a atuação 
deliberada em desrespeito ao patrimônio público e às normas legais, cujo 
desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo. 
5. Ainda que o dano ao erário possa não ser de grande monta, o acórdão recorrido 
não consigna tal informação, as penas foram fixadas com proporcionalidade e 
razoabilidade tendo em vista a contumácia da conduta, utilizando-se o réu dezenas 
de vezes do mesmo expediente, uso de documentos falsos. 
[...] 8. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 17/11/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no AREsp + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

22 
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Recurso nº. AgRg no REsp 975.540/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE  

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. 
AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA 
GRAVE) NA CONDUTA DO DEMANDADO. 
1. É firme a jurisprudência do STJ, inclusive de sua Corte 
Especial, no sentido de que "Não se pode confundir 
improbidade com simples ilegalidade. 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, 
Corte Especial, DJe de 27/09/2011). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 17/11/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Decisão proferida no REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 20.874/MA 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVOS EM 

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA 
DE ALIMENTOS SEM LICITAÇÃO. ART. 11 DA LIA. NECESSIDADE 
DE ATUAÇÃO COM DOLO, AINDA QUE GENÉRICO. TRIBUNAL 
DE ORIGEM QUE CONSIGNA A NÃO COMPROVAÇÃO DO 
ELEMENTO SUBJETIVO, BEM COMO FALTA DE PROVAS 
QUANTO À AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. REVISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
[…]] 4. Do excerto do acórdão recorrido, extrai-se que o Tribunal de 
origem, soberano em matéria de fatos e provas, com suporte em 
análise circunstancial do acervo fático-probatório, consignou que não 
houve a "caracterização, ou ao menos indicação, do elemento 
subjetivo das condutas da agente ora apelante, sendo este 
imprescindível para a caracterização do ato como ímprobo", bem 
como não foi juntado aos autos o processo administrativo indicado na 
nota de empenho, imprescindível para a verificação da ilicitude por 
falta de licitação. 
5. Diante das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a 
verificação da alegada violação do artigo 11 da Lei n. 8.429/1992 
necessita do reexame dos elementos fáticos-probatórios dos autos, 
pois a aferição da existência, ou ausência, de dolo ou de culpa do 
agente político, na hipótese dos autos, não é possível de ser 
realizada pela simples leitura das razões de decidir do acórdão de 
origem. Assim, a pretensão recursal encontra óbice na Súmula n. 7 
do STJ. 
6. Agravos regimentais não providos. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 17/11/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no AREsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no AREsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1390707/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 
1. Hipótese na qual se discute eventual contradição do acórdão 
recorrido que conclui pela aplicação do art. 10 da Lei n. 8.429/92, a 
ambos os réus, mas, consigna que um deles agiu apenas 
culposamente, não cometendo o ato ímprobo. 
2.  O Tribunal de origem expressa e coerentemente excluiu a sanção 
de perda da função pública ao 2º réu em razão de que, malgrado o 
réu "obrou culposamente, é verdade (...) não agiu com dolo ou má fé, 
como a prova autoriza concluir" e "por isso não pode ser sancionado 
do mesmo modo e com a mesma intensidade com que punidos os 
demais agentes". 
3. Uma vez sendo o 1º réu quem falsificou os laudos, apondo sua 
assinatura, atestando obras não realizadas como feitas, em pura 
decorrência lógica, consignou o acórdão recorrido que "concorreu 
dolosamente, pois, o co-apelante". 
4. Destarte, o acórdão recorrido, ao condenar também o 2º réu, por 
culpa, ainda que com penas mais brandas do que o 1º réu, o qual 
agiu com dolo, está conforme a orientação desta Corte de que, as 
sanções do art. 12 da LIA aplicam-se não somente àqueles que 
cometem efetivamente o ato ímprobo com dolo, mas, também aos 
que se conduzem com culpa, mesmo não estando ligados 
diretamente ao ato. 
5. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 08/11/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no Ag 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 26.994/RJ 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU 
CULPA. REEXAME. 
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 
- O reexame do conjunto fático-probatório é inadmissível em 
recurso especial, a teor do verbete n. 7 da Súmula desta Corte. 
Agravo regimental improvido. 

Relator CESAR ASFOR ROCHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 08/11/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Acórdão do 2º grau + Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1166548/RS 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
NATUREZA CÍVEL. AFERIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO 
DA CONDUTA. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 
7/STJ. 
I - Esta Corte tem firmado entendimento de que a ação de 
improbidade administrativa é de natureza cível. 
II - A aferição da existência de dolo ou culpa como elementos 
subjetivos da conduta demanda reexame de provas, inviável 
em sede de recurso especial, nos termos do Enunciado 
Sumular 7/STJ. 
III - Agravo regimental improvido. 

Relator FRANCISCO FALCÃO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 08/11/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. REsp 1259950/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBICO. 
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E 126 DO STJ. AUSÊNCIA 
DE DOLO E DANO E INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO AO FDD. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 211 E 7 DESTA CORTE 
SUPERIOR. 
[…] 5. Em segundo lugar, a origem asseverou a presença de dolo e de 
prejuízo ao erário no caso concreto, de modo que a análise da pretensão 
recursal, com a conseqüente reversão do entendimento do acórdão 
recorrido - pela inexistência de dano e de dolo -, exige, necessariamente, o 
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso 
especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior. Trechos do 
acórdão recorrido. 
6. Em terceiro lugar, e da mesma maneira, considerar que inexistiu ato de 
improbidade, com violação aos arts. 4º e 11 da Lei n. 8.429/92, requer 
revolvimento de aspectos de fatos e provas, também com atração da 
Súmula n. 7 desta Corte Superior. 
7. Em quarto lugar, a leitura atenta do acórdão combatido, integrado pelo 
pronunciamento da origem em embargos de declaração, revela que o art. 13 
da Lei n. 7.347/85, bem como a teses a ele vinculada, não foram objeto de 
debate pela instância ordinária, o que atrai a aplicação da Súmula n. 211 
desta Corte Superior, inviabilizando o conhecimento do especial no ponto 
por ausência de prequestionamento. 
8. Em quinto lugar, sobre a malversação do art. 2º, inc. I, da Lei n. 4.132/62, 
observe-se que não houve prequestionamento a respeito da existência de 
interesse social na desapropriação. E, mesmo que houvesse, para aferir se, 
no caso concreto, tal interesse existiu, seria necessário analisar provas, o 
que é vedado a esta Corte Superior por sua Súmula n. 7. 
9. Recurso especial não conhecido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 03/11/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmulas do STF e STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 1098783/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES 
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. 
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ART. 9º DA LIA E 
FRACIONAMENTO DE DESPESAS. REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 
CONTRATAÇÃO COM BASE NO ART. 24, II, DA LEI Nº 
8.666/93. DISPENSA DE LICITAÇÃO.  SUPOSTA AFRONTA 
AOS ARTS. 10, VIII E 11 DA LIA. MÁ-FÉ. ENRIQUECIMENTO 
ILÍCITO OU DANO AO ERÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AFASTADA. 
[…] 5. O Tribunal de origem assentou que a contratação em tela 
não se fez em proveito próprio do agente público, nem ficou 
caracterizada a sua má-fé, ou o dano ao erário, tampouco o 
direcionamento do objeto, já que houve a participação de outras 
empresas, tendo sido observados os princípios constitucionais 
da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da 
eficiência. 
6. O Tribunal de Contas da União, em diversas ocasiões, ao 
verificar a dispensa de licitação em casos não amparados pelo 
art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 vem-se abstendo de aplicar 
penalidade aos gestores quando não há dano ao erário ou 
enriquecimento ilícito, limitando-se a determinar que o 
procedimento se restrinja às hipóteses legalmente cabíveis. 
Acórdãos 589/2010, 51/2008, 2387/2007 e 262/2006. 
7. Recurso especial conhecido em parte e não provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 27/09/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ + Dispositivo de lei + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

16 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1376614/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. 

CONTRATO. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. 
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 
ELEMENTO SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO. ART. 59 DA LEI 
8.666/1993. BOA-FÉ NÃO CONSTATADA PELA INSTÂNCIA 
ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. 
[…] 6. Os argumentos relacionados ao elemento subjetivo não 
prosperam, tendo em vista que a jurisprudência do STJ está 
consolidada no sentido de que o art. 10 da Lei 8.429/1992 
admite a modalidade culposa e o art. 11 da Lei 8.429/1992 
dispensa a comprovação de intenção específica de violar 
princípios administrativos, sendo suficiente o dolo genérico. 
7. Consoante orientação do STJ, a indenização prevista no art. 
59 da Lei 8.666/1993 está condicionada à demonstração de 
inequívoca boa-fé. In casu, o Tribunal a quo enfatizou que não 
havia situação emergencial e que os réus tentaram camuflar a 
ilegalidade da contratação por intermédio de licitação posterior. 
8. Nesse contexto, a alteração do acórdão recorrido demanda 
reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é 
inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 
7/STJ. 
9. Com referência à sanção, anoto que a Corte local observou o 
patamar legal e asseverou expressamente a proporcionalidade 
e razoabilidade a par das peculiaridades do caso concreto. 
Assim, também nesse ponto incide o óbice da Súmula 7/STJ. 
10. Agravo Regimental não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 15/09/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmulas do STF e STJ + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 19.850/SP 
Ementa PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. MANIFESTAÇÃO SOBRE OFENSA A DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. 
ART. 12 DA LEI N. 8.429/92. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE 
DO JULGADOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 
DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
CONSIDERADO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284 DO STF. 
[…] 6. No que tange à eventual inconstitucionalidade formal da Lei de 
Improbidade Administrativa e, especificamente, do art. 12 do citado 
diploma, não merece conhecimento o presente recurso, porquanto o 
Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de 
interpretar dispositivos da Lei Maior em sede de recurso especial, 
cabe este dever ao Supremo Tribunal Federal, de modo que não se 
pode conhecer da dita ofensa aos arts. 14, §9º, e 65, parágrafo único, 
da Constituição da República vigente. Precedentes. 
7. Ademais, embora seja cediço nesta Corte Superior que as sanções 
do art. 12 da Lei n. 8.429/92 não são necessariamente cumulativas e 
que cabe ao magistrado a sua dosimetria - conforme se depreende 
do parágrafo único do citado dispositivo -, também é certo que a pena 
fixada em juízo de proporcionalidade e com base em critérios como a 
extensão do dano e/ou o proveito patrimonial obtido pelo agente não 
pode ser revista por esta Corte em sede de recurso especial, ante o 
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido:  [...] 
11. Agravo regimental provido para afastar a intempestividade e 
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe 
provimento. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 06/09/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Súmulas do STJ e STF 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1396292/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA 
PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 
211/STJ. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 
NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO TAMBÉM PELA 
ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ÓBICE 
DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 
FÁTICA. LESÃO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ. 
[…] 3. Enquanto o aresto paradigma é alusivo aos atos de 
improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, 
constantes do art. 10 da Lei n. 8.429/92, nos quais é 
indispensável a presença de dolo ou culpa do agente público ao 
praticar o suposto ato de improbidade administrativa, sob pena 
de atribuição de responsabilidade objetiva, o acórdão a quo 
decidiu a controvérsia à luz do art. 11 da lei, o que não 
configura a similitude fática e jurídica apta a ensejar o 
conhecimento do recurso. 
4. A pretensão recursal de obter nova análise acerca da 
existência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus 
probatório, bem como da ocorrência, ou não, de mera 
presunção de má-fé e de lesão ao erário, demandaria 
necessariamente o reexame de todo o material fático-probatório 
dos autos. Incide, no caso, portanto, o enunciado 7 da Súmula 
do STJ. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 01/09/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmulas do STJ e STF + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. EDcl no AgRg no REsp 1117325/DF 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ART. 10, VIII, E 11, II DA LEI 8.429/92. RECEBIMENTO DA 
INICIAL E DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA 
AÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA 
PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. PRETENSÃO DE 
INVERSÃO DESSA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. 
ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. ÓBICE DA 
SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES DA 1A. SEÇÃO DESTA 
CORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE O TEOR DA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE NÃO ESTÁ EM 
DISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
[…] 2.   Na ação de improbidade administrativa, somente deve 
ser rejeitada a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra 
de dúvida, que a ela é temerária, ante a absoluta inexistência 
de indícios da prática de ato improbo. 
3.   Afirmado, assim, pelo Tribunal a quo, a existência de  prova 
de atos de improbidade administrativa, a revisão dessa 
conclusão, tal como pretendido pelos Embargantes, como 
restou sobejamente afirmado nas decisões anteriores, encontra 
óbice na Súmula 7/STJ. 
4.   Inviável apreciar os fundamentos da sentença condenatória, 
porque isso significaria usurpar a competência do Tribunal de 
Justiça, pois a sua conclusão deve ser impugnada por meio dos 
recursos processuais adequados, sendo prematura qualquer 
consideração a respeito de seus termos. 
5.   Embargos de Declaração rejeitados. 

Relator NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 01/09/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmula do STJ + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1177579/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 
8.429/92. PRETENSÃO DE QUE A CORTE DE ORIGEM REJULGUE OS 
FATOS ENQUADRADOS NO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, AO FUNDAMENTO DE QUE O REJULGAMENTO DO 
QUE PERTINE AO ART. 10 DA REFERIDA LEI FORÇA NOVA ANÁLISE 
DE TODOS OS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 
1. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 
10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade 
Administrativa que causam prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência 
do STJ, exige a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo), o 
mesmo não ocorrendo com o tipo previsto no art. 11 da mesma lei (atos de 
Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da 
Administração Pública), que se prende ao volitivo do agente (critério 
subjetivo). 
2. Na Lei n. 8.429/92, o prejuízo ao erário e o dolo não são 
interdependentes, podendo aquele, inclusive, ocorrer por culpa do 
administrador ímprobo. 
3.  A pretensão recursal de ver caracterizada a violação do art. 11 da Lei n. 
8.429/92 passa, necessariamente, pela análise da existência do dolo, e não 
enseja a verificação do efetivo dano, o que faz incidir, na espécie, o 
entendimento da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que é necessário o reexame 
fático-probatório para o fim de revisar o entendimento da Corte de origem, 
que consignou a existência do dolo no agir dos réus. 
4. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 16/08/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Decisão proferida no REsp + Dispositivo de lei + Argumentação 
+ Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (no REsp, o STJ reconheceu violação a dispositivo de lei, 
porém considerou que o Tribunal a quo não havia sido explícito 
acerca da ocorrência de dano ao erário, determinando a 
remessa dos autos à origem para que houvesse expressa 
manifestação acerca do ponto.) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

16 
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Recurso nº. REsp 1230361/SP 
Ementa RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 10, INCISO VIII, DA LEI N. 
8.429/1992. ELEMENTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO 
TIPO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DESTA 
CORTE. 
- Revelando o acórdão recorrido a ausência de dolo, má-fé ou 
culpa e de "perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres" do ente 
público, não está caracterizado o ato de improbidade descrito 
no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, sendo inviável, em 
recurso especial, o reexame dos fatos e das provas, conforme 
dispõe o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 
- O não conhecimento do recurso especial implica a 
prejudicialidade do recurso adesivo. 
Recurso especial não conhecido e recurso adesivo prejudicado. 

Relator CESAR ASFOR ROCHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 16/08/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. REsp 1229779/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PREFEITO 
RÉU EM AÇÃO POPULAR. DEFESA JUDICIAL PROMOVIDA PELA 
PROCURADORIA MUNICIPAL. INTERESSES CONFLITANTES. 
DOLO GENÉRICO. REVISÃO DAS SANÇÕES. SÚMULA 7/STJ. 
[...] 
3. A caracterização de improbidade censurada pelo art. 11 da Lei 
8.429/1992 dispensa a comprovação de intenção específica de violar 
princípios administrativos, sendo suficiente o dolo genérico. 
Precedentes do STJ. 
4. O próprio recorrente admite que encaminhou citação à 
procuradoria municipal para providências, o que evidencia sua 
atuação deliberada. 
Ademais, a alegação de que não houve outorga de procuração 
pessoal esbarra na Súmula 7/STJ, porquanto contraria a premissa 
fática do acórdão recorrido 5. O STJ possui orientação firmada no 
sentido de que a defesa particular do agente por procurador público 
configura improbidade administrativa, salvo se houver interesse 
convergente da Administração. 
6. A condenação está apoiada nas peculiaridades fáticas do caso 
concreto, não havendo desproporcionalidade flagrante que evidencie 
desrespeito ao art. 12 da LIA. In casu, a alteração das sanções 
impostas encontra óbice na Súmula 7/STJ. 
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 16/08/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

16 
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Recurso nº. REsp 938.536/RO 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. PROVA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO NAS 
CONDUTAS ÍMPROBAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 
PRETORIANO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 
[…] 3. Não foram prequestionados os artigos 19 da Lei nº 
8.429/92 e 331, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, 
malgrado os recorrentes tenham aviado embargos de 
declaração, o que impõe a aplicação do impedimento contido 
na Súmula 211/STJ. 
4. Não há como infirmar, sem revolver os fatos e provas dos 
autos, as premissas consignadas no aresto atacado de que 
inexistiu o alegado cerceamento de defesa, porquanto não 
haviam mais provas a serem produzidas, diante da inércia dos 
recorrentes em apresentar o rol de testemunhas no momento 
oportuno. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 
5. A mera transcrição de ementas, sem o necessário cotejo 
analítico entre os julgados confrontados, é insuficiente para 
comprovar a divergência. Inobservância dos arts. 541 do CPC e 
255 do RISTJ. 
6. O acórdão recorrido foi categórico ao consignar a presença 
de danos patrimoniais ao erário e de dolo da conduta dos 
agentes. 
Contrariar essa assertiva esbarraria no impedimento da Súmula 
7 desta Corte. 
7. Recursos especiais não conhecidos. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 09/08/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Dispositivo de lei + RISTJ + Súmula do STJ + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. AgRg no AREsp 8.393/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. VERBAS DO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DESTINADAS À ESCOLA PÚBLICA 
MUNICIPAL. VALORES APLICADOS NA CONSTRUÇÃO DE 
OBRAS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR. 
VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE HONESTIDADE. LESÃO AO 
ERÁRIO. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE DEFINE PELA EXISTÊNCIA 
DE DOLO E CULPA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC. 
INOCORRÊNCIA. INFRINGÊNCIA DOS ART. 10 E 11, DA LEI 
8.429/92. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ELEMENTO 
VOLITIVO DO AGENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 
SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 
8.429/1992 AOS PREFEITOS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA 
CONSOLIDADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 
[…] 3. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 
presença de dolo ou culpa do agente público na prática do ato 
administrativo é determinante para o seu enquadramento nos atos de 
improbidade descritos nos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, 
porquanto "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo 
elemento subjetivo da conduta do agente." [...] 
[…] 6. Estando o acórdão de origem em sintonia com o entendimento 
jurisprudencial deste Tribunal no sentido da aplicabilidade da Lei de 
Improbidade Administrativa aos prefeitos municipais, incide a Súmula 
n. 83 do STJ. 
7. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 04/08/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Decisão proferida no AREsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no AREsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

23 
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Recurso nº. REsp 1245765/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARTA-

CONVITE. MODALIDADE  DE LICITAÇÃO INADEQUADA. 
LICITANTE VENCEDORA. QUADRO SOCIETÁRIO. FILHA DO 
PREFEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. 
CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE. 
[…] 10. No esforço de desenhar o elemento subjetivo da conduta, os 
aplicadores da Lei n. 8.429/92 podem e devem guardar atenção às 
circunstâncias objetivas do caso concreto, porque, sem qualquer 
sombra de dúvida, elas podem levar à caracterização do dolo, da má-
fé. 
11. Na verdade, na hipótese em exame - lembre-se: já se adotando a 
melhor versão dos fatos para os recorridos -, o que se observa são 
vários elementos que, soltos, de per se, não configurariam em tese 
improbidade administrativa, mas que, somados, foram um panorama 
configurador de desconsideração do princípio da legalidade e da 
moralidade administrativa, atraindo a incidência do art. 11 da Lei n. 
8.429/92. 
[…] 13. Pontue-se, antes de finalizar, que a prova do móvel do 
agente pode se tornar impossível se se impuser que o dolo seja 
demonstrado de forma inafastável, extreme de dúvidas. Pelas 
limitações de tempo e de procedimento mesmo, inerentes ao Direito 
Processual, não é factível exigir do Ministério Público e da 
Magistratura uma demonstração cabal, definitiva, mais-que-
contundente de dolo, porque isto seria impor ao Processo Civil algo 
que ele não pode alcançar: a verdade real. 
14. Recurso especial provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 28/06/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1245622/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE 
DOLO OU MÁ-FÉ. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇO 
PÚBLICO. MODICIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PAGA AO 
PROFISSIONAL CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO 
ÉTICO OU DE INABILITAÇÃO MORAL PARA O EXERCÍCIO 
DO MUNUS PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE MERA 
IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. "A Lei n. 8.429/92 visa a resguardar os princípios da 
administração pública sob o prisma do combate à corrupção, da 
imoralidade qualificada e da grave desonestidade funcional, 
não se coadunando com a punição de meras irregularidades 
administrativas ou transgressões disciplinares, as quais 
possuem foro disciplinar adequado para processo e 
julgamento." (Nesse sentido: REsp 1.089.911/PE, Rel. Min. 
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17.11.2009, DJe 
25.11.2009.) 2. Na hipótese de acumulação de cargos, se 
consignada a efetiva prestação de serviço público, o valor 
irrisório da contraprestação paga ao profissional e a boa-fé do 
contratado, há de se afastar a violação do art. 11 da Lei n. 
8.429/1992, sobretudo quando as premissas fáticas do acórdão 
recorrido evidenciam a ocorrência de simples irregularidade e 
inexistência de desvio ético ou inabilitação moral para o 
exercício do múnus público. (Precedente: REsp 996.791/PR, 
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
8.6.2010, DJe 27.4.2011.) Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 16/06/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Decisão proferida no REsp + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 1233629/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ART. 11 DA LEI 

8.429/1992. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 
NOTIFICAÇÃO. DEFESA PRÉVIA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE EM VASTO 
EXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 
HIPÓTESE QUE ADMITE CONFIGURAÇÃO DE ATO DE 
IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
AUSÊNCIA. PENALIDADES APLICADAS. CORRETO JUÍZO 
DE PROPORCIONALIDADE. NÃO-CONHECIMENTO DO 
RECURSO PELA ALÍNEA "C". 
[…] 6. Ao buscar conferir efetiva proteção aos valores éticos e 
morais da Administração Pública, a Lei 8.429/1992 reprova o 
agente desonesto, que age com má-fé, e o que deixa de agir de 
forma diligente no desempenho da função para a qual foi 
investido. A conduta amolda-se aos atos de improbidade 
censurados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992, pois vai de encontro 
aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade 
(patrimônio público imaterial). No caso dos autos, a condenação 
é legitimada com mais razão pela ratificação do elemento 
subjetivo (dolo não apenas genérico). 
[...] 
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não 
provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 14/06/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina + Súmula do STJ + Dispositivo de lei 
+ RISTJ 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

23 
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Recurso nº. EREsp 772.241/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 
CONTRATAÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CONFIGURAÇÃO 
DO DOLO GENÉRICO - PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO 
ERÁRIO - PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 
1. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a 
princípios da administração pública exige a demonstração do 
dolo lato sensu ou genérico. Precedente da Primeira Seção. 
2.  No caso, o aresto embargado condenou os recorrentes à 
pena de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo 
de três anos por terem mantido em vigor diversos contratos de 
funcionários terceirizados que prestavam serviços à instituição 
bancária estadual sem concurso público. 
3. O voto condutor do aresto embargado considerou existente o 
ato de improbidade mesmo sem estar configurado o dolo 
genérico do agente. 
Assim, deve ser afastada a penalidade aplicada aos 
embargantes, já que não configurado o ato de improbidade. 
4. Embargos de divergência providos. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 25/05/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (no juízo de admissibilidade do EREsp – no mérito, houve 
unanimidade) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (Na verdade, o REsp havia dado nova qualificação jurídica 
aos fatos, todavia no EREsp foi restabelecido o entendimento 
do Acórdão de 2º grau) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

30 
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Recurso nº. MS 15.054/DF 
Ementa MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. ATO DE 
IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO PARA 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PESQUISA. DEMISSÃO 
APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
Infração disciplinar grave que constitui ato de improbidade é causa de 
demissão independente de processo judicial prévio. 
Independência das instâncias administrativa e instância judicial civil e penal. 
O que distingue o ato de improbidade administrativa da infração disciplinar 
por improbidade, e assim a necessidade ou não de prévia ação judicial, é a 
natureza da infração, pois a lei funcional tutela a conduta do servidor 
estabelecendo regime jurídico próprio enquanto a lei de improbidade dispõe 
sobre sanções aplicáveis a todos os agentes públicos, servidores ou não, no 
interesse da preservação e integridade do patrimônio público. 
Quando o ato do servidor é ato típico de improbidade em sentido estrito 
tipificado nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei nº 8.492/1992 e se pretende a 
aplicação das penalidades ali previstas, além da demissão, a investigação 
prévia deve ser judicial. As improbidades não previstas ou fora dos limites 
da lei de improbidade ainda quando se recomende a demissão, sujeitam-se 
à lei estatutária, prevalecendo portanto o art. 132, IV da Lei nº 8.112/90. 
Caso em que o servidor desatendeu regra de administração caracterizando 
comportamento infringente da disciplina estatutária. 
Falta grave que justifica a demissão. 
Precedentes do STF que não ficam desautorizados pelo acórdão no MS 
24.699-DF (Eros Grau, 1ª Turma) em sentido contrário. Precedentes da 3ª 
Seção do STJ unânimes. 
Mandado de Segurança denegado, cassada a medida liminar. 

Relator NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (Rel. p/ Acórdão Ministro 
GILSON DIPP) 

Turma TERCEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 25/05/2011 
Foi admitido? N/A 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação N/A 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

N/A 

Voto divergente? N/A 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

N/A 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

N/A 

Número de 
páginas do 
acórdão 

N/A 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1390467/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
INCUMBÊNCIA DO RECORRENTE DE IMPUGNAR OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 182/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CONDUTA TÍPICA. DOLO EVIDENCIADO. 
SANÇÃO. FIXAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 
ELEMENTOS CONCRETOS. DESCONSTITUIÇÃO DO 
JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
[…] 2. A ausência de impugnação específica de todos os 
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial 
impede o conhecimento do agravo de instrumento, atraindo por 
analogia a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do 
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 
decisão agravada." 3. O magistrado, em atenção ao princípio 
do livre convencimento motivado, fixou as sanções previstas na 
Lei de Improbidade Administrativa de forma fundamentada e 
proporcional aos elementos fáticos do caso em apreço. Logo, a 
desconstituição do julgado por suposta afronta ao  art. 12, I e II, 
da Lei 8.429/92 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. 
4. Agravo regimental não provido. 

Relator ARNALDO ESTEVES LIMA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 19/05/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no Ag 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no Ag) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1319558/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS EM 
ÁREAS RURAIS, MESMO DIANTE DA REALIDADE DE HAVER POUCOS ALUNOS. 
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, MEDIANTE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA E 
ATENTO AO DIREITO À EDUCAÇÃO, AFASTA A MÁ-FÉ NO AGIR DO AGENTE 
PÚBLICO, CONCLUINDO QUE A DECISÃO ESTÁ DENTRO DO CAMPO DA 
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS 
ARTIGOS 10 E 11 DA LEI N. 8.429/1992 E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE E DA ECONOMICIDADE. NECESSIDADE DE 
VERIFICAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 
[…] 3. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença de dolo ou 
culpa do agente público na prática do ato administrativo é determinante para o seu 
enquadramento nos atos de improbidade descritos nos artigos 10 e 11 da Lei n. 
8.429/1992, porquanto "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo 
elemento subjetivo da conduta do agente." [...] 
4. A verificação da alegada violação dos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992 
necessita de um reexame dos elementos fáticos-probatórios dos autos, pois a 
aferição da existência ou ausência de dolo ou culpa do agente político, na hipótese 
dos autos, não é possível de ser realizada pela simples leitura das razões de decidir 
do acórdão recorrido. 
5. É que a perquirição sobre o elemento volitivo do agente público, no caso, depende 
de uma análise complexa dos fatos, que não pode ser realizada sem observância 
dos interesses sociais locais que, em tese, orientaram o atuar do prefeito. E o 
Tribunal de Justiça gaúcho, mediante essa análise complexa, chegou à conclusão de 
que não estava caracterizado o ato de improbidade. Assim, a pretensão recursal 
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 
6. Agravo regimental não provido. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 10/05/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no Ag 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no Ag) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 1005801/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO 

PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO A PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. 
1. A ofensa a princípios administrativos, nos termos do art. 11 da Lei nº 
8.429/92, em princípio, não exige dolo na conduta do agente nem prova da 
lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou imoralidade 
administrativa para restar configurado o ato de improbidade. Demonstrada a 
lesão, o inciso III do art. 12 da Lei nº 8.429/92, independentemente da 
presença de dolo, autoriza seja o agente público condenado a ressarcir o 
erário. 
2. Ao contratar e manter servidora sem concurso público na Administração, 
a conduta do recorrente amolda-se ao disposto no caput do art. 11 da Lei nº 
8.429/92, ainda que o serviço público tenha sido devidamente prestado, 
tendo em vista a ofensa direta à exigência constitucional nesse sentido. O 
acórdão recorrido ressalta que a admissão da servidora "não teve por 
objetivo atender a situação excepcional e temporária, pois a contratou para 
desempenhar cargo permanente na administração municipal, tanto que, 
além de não haver qualquer ato a indicar a ocorrência de alguma situação 
excepcional que exigisse a necessidade de contratação temporária, a função 
que passou a desempenhar e o tempo que prestou serviços ao Município 
demonstram claramente a ofensa à legislação federal". 
3. Desse modo, é razoável a sua condenação na pena de suspensão dos 
direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e o pagamento de multa civil no 
valor equivalente a duas remunerações percebidas como Prefeito do 
Município - punições previstas no patamar mínimo do artigo 12, III, da LIA. 
5. Recurso especial não provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 27/04/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1378210/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. DANO AO 

ERÁRIO. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. 
SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 
282/STF. ART. 12 DA LIA. SANÇÕES. DESPROPORCIONALIDADE NÃO 
DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 
[…] 8. A tese recursal acerca do elemento subjetivo não encontra guarida na 
jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que o art. 10 da Lei 
8.429/1992 admite a modalidade culposa e o seu art. 11 dispensa a 
comprovação de intenção específica de violar princípios administrativos, 
sendo suficiente o dolo genérico. 
9. Além do ressarcimento - que não constitui penalidade propriamente dita, e 
sim obrigação decorrente do prejuízo causado -, apenas foi cominada ao 
agravante e seu litisconsorte a sanção de multa civil correspondente a duas 
vezes o valor do dano, dentro do patamar legal. 
10. Sob o pretexto de ofensa ao art. 12 da LIA, o agravante em verdade 
busca a exclusão de qualquer condenação com base no argumento de que 
não praticou conduta ímproba, e não a mera dosimetria da sanção aplicada. 
Tal dispositivo carece de comando capaz de reformar o mérito do acórdão 
recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF. 
[…] 12. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a 
devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos 
uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta 
ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações. 
Precedentes do STJ. 
[…] 14. Agravo Regimental não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 14/04/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Acórdão do 2º grau + Jurisprudência + Súmula do STF + 
Dispositivo de lei + RISTJ 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

15 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1199599/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
CONFIGURADA. PENALIDADES QUE RESPEITAM O PRINCÍPIO 
DA RAZOABILIDADE. 
1. O Tribunal de origem enfrentou devidamente as questões que lhe 
foram apresentadas, não sendo, para isso, obrigado a refutar, um a 
um, os argumentos expendidos pela parte. A fundamentação, que 
pode ser observada nas fls. 1.106/1.107 do acórdão, é suficiente 
para demonstrar a culpabilidade, a ilegalidade e a prova do ato 
ímprobo, juntamente com os danos causados ao erário. Portanto, 
inexiste violação do art. 535 do CPC. 
2. O acórdão recorrido respondeu satisfatoriamente as questões 
colocadas no recurso de apelação, ao indicar todos os elementos 
que ensejam a incidência da lei de improbidade administrativa, tais 
quais, a ação, o nexo de causalidade, o prejuízo ao erário, a 
ilegalidade e o dolo que permeou a conduta dos acusados. 
3. A análise efetivada pelo Tribunal de origem se mostra correta, pois 
é possível identificar nos fatos consignados a existência de conduta 
dolosa, ilegal e que gerou prejuízo aos cofres públicos. Trata-se, no 
caso, de fraude ao procedimento licitatório, com a compra de 
impressos para a administração pública que custaram entre 566,67% 
e 1504% acima do preço de mercado. 
4. A verificação a respeito da proporcionalidade das sanções 
aplicadas incide na vedação da Súmula 7/STJ, quando a penalidade 
não se mostra, a prima facie, desarrazoada. É o que ocorre no caso 
concreto. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 14/04/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Dispositivo de lei + Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1197764/RJ 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. 
FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 
1. O cerne do recurso é a alegada ausência ou deficiência na 
fundamentação da decisão que recebeu a ação de improbidade 
administrativa interposta contra o agravante. 
2. Na decisão de recebimento da ação, o juiz singular, após 
manifestação preliminar do acusado, declarou estarem presentes as 
situações de admissibilidade da ação por improbidade administrativa, 
previstas no § 8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92. 
3. A fundamentação, embora breve e sucinta, guarda pertinência no 
que se lhe exige nesta fase preliminar, pois exprimiu o entendimento 
inicial do julgador sobre a hipótese que lhe foi apresentada como 
pretensão a ser dirimida. Precedente: REsp 1.029.842/RS, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15.4.2010, DJe 
28.4.2010. 
4. Ademais, conforme atesta o Tribunal de origem, "o juízo baseou-se 
na inicial elaborada pelo agravado, rica em depoimentos que indicam 
a participação do agravante no ilícito, razão pela qual é de ser 
rejeitada a alegação de ausência de fundamentação"(fl. 107-e). 
5. Por fim, constata-se que os fatos consignados pelo Tribunal de 
origem indicam a existência de indícios suficientes da prática de ato 
de improbidade administrativa, bem como do elemento subjetivo de 
dolo na conduta do agente, o que legitima o recebimento da ação. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 14/04/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Acórdão do 2º grau + Jurisprudência + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 1220256/MT 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE 

PRELIMINAR DA AÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO 
SOCIETATE. ART. 11 DA LEI N. 
8.429/92. PREJUÍZO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 
DESNECESSIDADE. 
[…] 5. Quanto ao mérito, deixe-se consignado que esta Corte 
Superior tem posicionamento no sentido de que, existindo meros 
indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade 
Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, 
fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º 
e 9º, da Lei n. 8.429/92 (fase em que a presente demanda foi 
interrompida), vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de 
possibilitar o maior resguardo do interesse público. 
6. Isto porque, durante a instrução probatória plena, poderá ser 
possível identificar elementos objetivos e subjetivos da tipologia da 
Lei n. 8.429/92, especialmente a caracterização de eventual dano ao 
erário ou enriquecimento ilícito e o dolo dos agentes envolvidos. 
7. No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se 
no sentido de que, para o enquadramento de condutas no art. 11 da 
Lei n. 8.429/92 (tipo em tese cabível à presente hipótese concreta), é 
despicienda a caracterização do dano ao erário e do enriquecimento 
ilícito, razão pela qual a presente demanda é abstratamente viável. 
Precedentes. 
8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nesta parte provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 12/04/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (Na verdade, trata-se de recurso especial interposto contra 
decisão do tribunal de origem que rejeitou a inicial da ação civil 
pública. O STJ entendeu, diversamente da Corte de origem, 
pela existência de indícios mínimos hábeis a ensejar o 
recebimento da inicial) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (O juiz de primeiro grau recebeu a inicial, mas o 
Tribunal a rejeitou) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. EDcl no REsp 852.671/BA 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI N. 
8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO. OMISSÃO 
CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
- A conduta omissiva do administrador, que deixou de prestar 
contas oportunamente na forma da lei, por si, ausente dolo ou 
má-fé, não enseja a condenação por ato de improbidade. 
Precedentes do STJ. 
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão que 
resulta na alteração do julgamento desta Corte para manter o v. 
acórdão do TRF da 1ª Região. 

Relator CESAR ASFOR ROCHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 05/04/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Acórdão do 2º grau 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (No julgamento do REsp, deixou-se de analisar a 
existência ou inexistência de dolo. Na decisão dos EDcl, 
reconheceu-se tal omissão, constatou-se a ausência de dolo 
em face dos fatos assentados nas instâncias ordinárias e 
restaurou-se o entendimento esposado no Acórdão do 2º grau) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 1107215/SP 
Ementa PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTUDO A ALUNOS DE LOCALIDADE DIVERSA. ALEGADA 
VIOLAÇÃO DO ART. 10, IX E XI, DA LIA. DANO AO ERÁRIO. NÃO 
COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. ART 11, I, DA REFERIDA LEI. 
DOLO GENÉRICO NÃO APURADO. REVISÃO DO JULGADO. 
ANÁLISE DOS TERMOS DO CONVÊNIO E REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBLIDADE. 
SÚMULAS 5 E 7/STJ. 
[…] 4. Com base nos substratos fáticos colhidos pela instância a quo, 
inexistiram danos patrimoniais ao erário, tampouco má-fé do 
administrador, além de a concessão de bolsas de estudo estar 
amparada por meio de convênio firmado entre os municípios. 
5. Com relação à alegada negativa de vigência do art. 10, incisos IX 
e XI, da Lei de Improbidade, tem-se que a revisão do julgado, 
consoante pretendido pelo recorrente, demandaria a incursão no 
acervo-fático probatório dos autos, o que é vedado em recurso 
especial, a teor da Súmula 7/STJ. 
6. Embora tenha havido discrepância inicial, a jurisprudência desta 
Corte reconhece que as condutas descritas no artigo 11 da Lei de 
Improbidade dependem da presença do dolo, ainda que genérico. 
Consequentemente, afasta-se a responsabilidade objetiva dos 
administradores, não se fazendo necessária a demonstração da 
ocorrência de dano para a Administração Pública. 
[…] 8. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, não 
provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 22/03/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Acórdão do 2º grau + Súmula do STJ + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1365386/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO 
ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 10 DA LEI 
8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. 
RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO RAZOÁVEL DA SANÇÃO. 
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 
2. Hipótese em que a Corte de origem consignou que o 
agravante agiu de forma negligente no exercício de sua função 
como Presidente da Câmara de Vereadores, por autorizar a 
liquidação de despesas irregulares (empenhos emitidos em 
duplicidade). 
3. O argumento de que não houve má-fé é irrelevante in casu, 
porquanto a configuração de ato ímprobo por dano ao Erário 
pode se dar por culpa, nos termos do art. 10 da Lei 8.429/1992. 
Precedentes do STJ. 
4. A condenação ao ressarcimento integral do prejuízo e à 
multa correspondente ao valor do dano foi devidamente 
motivada e se encontra dentro dos limites do art. 12 da Lei de 
Improbidade Administrativa, aplicada segundo a avaliação 
razoável do Tribunal a quo. 
5. Agravo Regimental não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 22/03/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1282854/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. IMPROBIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NA ORIGEM. DECISÃO 
DENEGATÓRIA. REFORMA PELO STJ. NECESSIDADE DO 
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 
7 DESTA CORTE SUPERIOR. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. ELEMENTO 
SUBJETIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 
[…] 2. Ademais, sobre a alegada afronta ao art. 11 da LIA, 
nota-se que esta Corte Superior pacificou-se que o 
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 
requer a constatação do elemento subjetivo doloso do agente. 
Neste sentido, v.,p. ex., [...] 
[…] 4. É de se entender, portanto, configurado o dolo (ainda 
que eventual), manifesto na vontade livre e consciente de 
contrair despesas em nome do município nos dois últimos 
quadrimestres de seu mandato que não podiam ser cumpridas 
integralmente dentro dele e que tinham parcelas a serem pagas 
no exercício seguinte sem que houvesse suficiente disposição 
de caixa para este efeito, atentando contra o princípio da 
legalidade e moralidade. 
5. Por fim, em relação a suposta violação à Lei n. 8.429/92, em 
que assevera a não sujeição dos agente políticos à Lei de 
improbidade, esclareço que não cabe inovar em sede de 
agravo regimental. 
6. Agravo regimental não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 15/03/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmula do STJ + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. REsp 1116964/PI 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
AMBIENTAL. (OITO) OFÍCIOS ENVIADOS PELO MPF A FIM DE 
INSTRUIR INQUÉRITO CIVIL COM OBJETIVO DE PROPOSITURA 
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CONTENÇÃO DE DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL. SILÊNCIO INJUSTIFICADO (PELA DEMORA DE 
TRÊS ANOS) DA PARTE RECORRIDA. ELEMENTO SUBJETIVO 
DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. 
INCIDÊNCIA. 
[…] 6. Não se aplica o Verbete n. 7 desta Corte Superior em 
questões de improbidade administrativa quando a origem deixa bem 
consignado, no acórdão recorrido, os fatos que subjazem à demanda. 
Isto porque a prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça 
no que tange à caracterização do elemento subjetivo não é matéria 
que envolva a reapreciação do conjunto probatória e muito menos 
incursão na seara fática, tratando-se de mera qualificação jurídica 
dos mesmos - o que não encontra óbice na referida súmula. 
7. O que está em exame, agora, é se, os fatos, como narrados no 
acórdão, podem levar em tese à configuração do dolo para fins de 
enquadramento da conduta no art. 11, inc. II, da Lei n. 8.429/92. E, 
adiante-se, a resposta é positiva. 
[...]18. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 
provido, a fim de remeter os autos à origem para seqüência da ação 
de improbidade administrativa. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 15/03/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Dispositivos de lei + Argumentação + Jurisprudência + Doutrina 
+ Princípios processuais 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (Aberta a divergência, o Relator acompanhou e o 
julgamento foi por unanimidade) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (O REsp foi interposto de decisão que manteve a rejeição 
da inicial da ação de improbidade. O STJ entendeu que os 
fatos narrados na exordial são mais do que suficientes para 
permitir o prosseguimento do feito, porquanto se exige apenas 
prova indiciária do dolo genérico) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

30 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1339336/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
INOCORRÊNCIA. INICIAL FUNDADA NA MERA 
ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA 
CONDUTA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 03/03/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Argumentação + Decisão proferida no Ag 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

5 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1331116/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CARACTERIZAÇÃO A PARTIR DE DOLO GENÉRICO. 
REVISÃO DOS ELEMENTOS SUBJETIVOS. SÚMULA 7/STJ. 
PROCESSO-CRIME SEM IDENTIDADE SUBJETIVA QUE 
NÃO AFASTA PEREMPTORIAMENTE A CONDUTA ILÍCITA. 
AUSÊNCIA DE EFEITOS ADMINISTRATIVOS DA SENTENÇA 
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA EXIGE, IN CASU, REVISÃO 
DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO 
COM AMPARO EM NORMA ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 
PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 
[…] 2. A jurisprudência do STJ dispensa o dolo específico para 
a configuração de improbidade por atentado aos princípios 
administrativos (art. 11 da Lei 8.429/1992), considerando 
bastante o dolo genérico (EREsp. 654.721/MT, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 
1.9.2010). Diante das premissas estabelecidas pelo Tribunal de 
origem, alargar a cognição sobre elementos subjetivos 
demanda revolvimento de matéria fática (Súmula 7/STJ). 
[…] 4. Como regra, a análise da severidade da pena importa 
revisão de matéria fático-probatória, inviável nos termos da 
Súmula 7/STJ. 
[…] 9. Agravo Regimental não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 01/03/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no Ag 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no Ag) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

14 
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Recurso nº. REsp 1193160/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO 
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 23 DA LEI 8.429/92. SÚMULAS 
280/STF E 7/STJ. OFENSA AO ART. 
7º, I, DA LEI 8.906/94. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FATOS 
REGISTRADOS NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE NÃO COMPROVAM  
O ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). AFASTAMENTO DAS 
CONDENAÇÕES. 
[…] 6. Esta Corte Superior, recentemente, fixou entendimento segundo o 
qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como 
incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa é necessária a 
demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos 
previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do 
artigo 10. Precedentes: [...] 
[…] 8. Ademais, os fatos considerados pela corte a quo não demonstram o 
dolo, tendo em vista que o acórdão recorrido entendeu pela ocorrência do 
ato de improbidade administrativa em razão do suposto enriquecimento 
ilícito do agente público, e com fundamento em elementos objetivos 
(depósito de numerário superior às custas na conta de sua titularidade), não 
havendo clara menção à demonstração de conluio prévio entre o agente 
público e os co-réus, de vontade de receber vantagem indevida, para 
possibilitar a realização de ato inerente à sua função; nem tampouco o 
enriquecimento ilícito, já que o numerário recebido foi devidamente 
restituído. 
9. Recurso especial interposto por Jorge Jacó Friedrich conhecido 
parcialmente, e nessa parte, provido, para afastar a condenação imposta 
pela Corte de Origem. 
10. Recurso especial interposto por Arlindo da Silva Martins e outros 
conhecido parcialmente, e nessa parte, provido, para afastar as 
condenações impostas pela Corte de Origem. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 17/02/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmulas do STF e STJ + Jurisprudência + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

24 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1214254/MG 
Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE A VEREADORES. 
DOLO GENÉRICO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. 
ABRANDAMENTO. 
1. Em virtude da perfeita compatibilidade existente entre o 
regime especial de responsabilização política e o regime de 
improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, não há 
falar em inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa a 
vereadores. 
Precedentes. 
2. A compra de bens sem o procedimento licitatório, o qual foi 
dispensado indevidamente, configura o ato ilegal, 
enquadrando-se no conceito de improbidade administrativa. Tal 
conduta viola os princípios norteadores da Administração 
Pública, em especial o da estrita legalidade. 
3. O dolo que se exige para a configuração de improbidade 
administrativa reflete-se na simples vontade consciente de 
aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os resultados 
vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência 
aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou 
privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, 
sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas. 
Precedentes. 
[…] Agravo regimental parcialmente provido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 15/02/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (apenas para modificar a dosimetria da sanção) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

15 
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Recurso nº. REsp 939.118/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 10, CAPUT, DA LEI 8.429/92. LICITAÇÃO. 
PARTICIPAÇÃO INDIRETA DE SERVIDOR VINCULADO À CONTRATANTE. ART. 
9º, III E § 3º, DA LEI 8665/93. FALTA SUPRIDA ANTES DA FASE DE 
HABILITAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ. 
ELEMENTO SUBJETIVO. ESSENCIAL À CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. 
[…] 3. A improbidade administrativa está associada à noção de desonestidade, de 
má-fé do agente público, do que decorre a conclusão de que somente em hipóteses 
excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, é que se admite a sua 
configuração por ato culposo (artigo 10, da Lei 8.429/92). 
4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade administrativa, 
sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, 
da Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de 
condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido. 
Precedentes do STJ: [...] 
[…] 6. Ademais, a exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, 
considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve 
se realizada com ponderação, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá 
acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção 
administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público e preservada a 
moralidade administrativa e, a fortiori, ir além do que o legislador pretendeu. 
7. Outrossim, é cediço que não se enquadra nas espécies de improbidade o 
administrador inepto. Precedentes: Resp 1149427/SC, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 17/08/2010, DJe 09/09/2010; e REsp 734984/SP, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 18/12/2008, DJe 16/06/2008. 
[…] 11. Deveras, em sede de ação de improbidade administrativa da qual exsurgem 
severas sanções o dolo não se presume. Precedentes do STJ: [...] 
12. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, desprovido. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 15/02/2011 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Doutrina + Jurisprudência + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

30 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1356691/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E IMPROBIDADE. ART. 11 DA LEI 

8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. DEFICIÊNCIA NA 
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 
1. A configuração de improbidade administrativa com base no art. 11 
da Lei 8.429/1992 dispensa a comprovação de intenção específica de 
violar princípios administrativos, sendo suficiente o dolo genérico. 
Precedentes do STJ. 
2. Não se conhece de Recurso Especial cuja fundamentação seja 
deficiente. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 
3. Saliento que o art. 12 da Lei 8.429/1992 - com redação dada pela 
Lei 12.120/2009 - apenas deixou claro o que já era reconhecido pela 
jurisprudência do STJ: a desobrigação da aplicação cumulativa das 
sanções legais. Isso não altera a conclusão de que, na hipótese, as 
razões recursais são deficientes. 
4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a 
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou 
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude 
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do 
relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se 
o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a 
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos 
legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do 
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na 
alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 
5. Agravo Regimental não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 15/02/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmulas do STJ e STF + Jurisprudência + Dispositivo de lei + 
RISTJ 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1065588/SP 
Ementa AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO 
SUBJETIVO NÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. 
INEXISTÊNCIA DE DOLO APTO A CARACTERIZAR A 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. O juízo acerca da ilegalidade do ato tido como ímprobo, sem 
a devida demonstração do elemento subjetivo dos agentes 
públicos, não é suficiente para a condenação por improbidade 
administrativa (precedentes idênticos). 
[…] 3. "A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido 
de que se faz necessária a comprovação dos elementos 
subjetivos para que se repute uma conduta como ímproba 
(dolo, nos casos dos artigos 11 e 9º e, ao menos, culpa, nos 
casos do artigo 10), afastando-se a possibilidade de punição 
com base tão somente na atuação do mal administrador ou em 
supostas contrariedades aos ditames legais referentes à 
licitação, visto que nosso ordenamento jurídico não admite a 
responsabilização objetiva dos agentes públicos." (REsp nº 
997.564/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 
Turma, in DJe 25/3/2010). 
4. Agravos regimentais providos. 

Relator HAMILTON CARVALHIDO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 08/02/2011 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (A decisão monocrática que havia negado seguimento ao 
REsp foi modificada no julgamento deste AgRg) 

Fundamentação Jurisprudência (O STJ considerou dois precedentes da sua 
Primeira Turma como caracterizadores de divergência 
jurisprudencial) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

37 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1125634/MA 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. 
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO SOCIAL E DO INTERESSE PÚBLICO. 
ATOS DE IMPROBIDADE. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 
PREVISTAS NA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DO 
ELEMENTO SUBJETIVO. ART. 10 DA LIA. CULPA OU DOLO. 
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AFASTAMENTO DA 
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
NÃO PROVIDO. 
1. Não há falar "em julgamento fora ou além do pedido quando o 
julgador, em face da relevância da questão social e do interesse 
público, sujeita, na condenação do responsável por atos de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública, às penas cominadas por lei, como é a 
hipótese dos autos"  (REsp 324.282/MT). 
2. É imprescindível o elemento subjetivo para a configuração do ato 
de improbidade administrativa. No caso específico do art. 10 da Lei 
8.429/92, o dano ao erário admite, para a sua consumação, tanto o 
dolo quanto a culpa. 
3. A desconstituição do julgado pela ausência do elemento subjetivo 
na conduta ímproba não encontra campo na via eleita, dada a 
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, 
procedimento de análise próprio das instâncias ordinárias e vedado a 
este Tribunal Superior, a teor da Súmula 7/STJ. 
4. Agravo regimental não provido. 

Relator ARNALDO ESTEVES LIMA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 16/12/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente, apenas para reduzir valor de 
indenização) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1122474/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ATRASO NO RECOLHIMENTO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRIBUIÇÃO DO 
FUNDO DE SAÚDE. NECESSIDADE DO ELEMENTO 
SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. 
JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou 
entendimento pela imprescindibilidade do elemento subjetivo 
para a configuração do ato de improbidade administrativa. 
2. "As duas Turmas da 1ª Seção já se pronunciaram no sentido 
de que o elemento subjetivo é essencial à configuração da 
improbidade: exige-se dolo para que se configurem as 
hipóteses típicas dos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo 
menos culpa, nas hipóteses do art. 10" (EREsp 479.812/SP, 
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1ª Seção, DJe 27/9/10). 
3. O aresto impugnado reformou a sentença e entendeu pela 
não consumação do ato de improbidade do art. 11, II, da Lei 
8.429/92 em face da ausência de dolo na conduta (fl. 1.383e). 
Assim, estando o acórdão recorrido em perfeita consonância 
com a jurisprudência deste Tribunal, incide, na espécie ora em 
exame, a Súmula 83/STJ. 
4. Agravo regimental não provido. 

Relator ARNALDO ESTEVES LIMA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 16/12/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1353772/PE 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.   AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE 
ARTISTAS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME DA 
PROVA. SÚMULA 7/STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO ELEMENTO 
VOLITIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO. PRECEDENTES DO 
STJ. 
AGRAVO  NÃO PROVIDO. 
[…] 2. Ademais, ficou assentada a ausência do elemento volitivo a 
caracterizar a conduta ímproba, de forma que a desconstituição do 
julgado por suposta afronta aos dispositivos apontados nas razões 
recursais não encontra campo na via eleita, dada a necessidade de 
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise 
próprio das instâncias ordinárias e vedado a esta Corte, a teor da 
Súmula 7/STJ. 
3. Vale gizar que: "As duas Turmas da 1ª Seção já se pronunciaram 
no sentido de que o elemento subjetivo é essencial à configuração da 
improbidade: exige-se dolo para que se configure as hipóteses típicas 
dos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos culpa, nas 
hipóteses do art. 10. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 
805080/SP, 1ª T., Min. Denise Arruda, DJe de 06/08/2009; REsp 
804052/MG, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJe de 18/11/2008; REsp 
842428/ES, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ de 21/05/2007; REsp 
1.054.843/SP, 1ª T., Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23/03/2009" 
(EREsp 479.812/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 
27/9/10). 
4. Agravo regimental não provido. 

Relator ARNALDO ESTEVES LIMA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 16/12/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no Ag 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no Ag) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. AgRg no REsp 1100213/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE 

COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE INDICA A INDEVIDA DISPENSA DE 
PROCESSO LICITATÓRIO E A VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
TIPICIDADE DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM 
QUE PESE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO. 
CAUSA DE PEDIR SUFICIENTE PARA EVENTUAL APLICAÇÃO DA 
PENA. INVIABILIDADE DA SIMPLES DISPENSA DA SANÇÃO. 
1. Em que pese o entendimento de que as instâncias originárias são 
soberanas na análise das provas, sendo vedado ao STJ revolver em 
recurso especial matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ), no 
presente caso, o cerne do debate transborda da aferição fática e 
deságua em uma discussão de direito. 
[… 3. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei n. 
8.429/92 não exige dolo específico na conduta do agente nem prova 
da lesão ao erário. Basta a vontade de praticar o ato descrito na 
norma para ficar configurado o ato de improbidade. 
4. Devem os autos retornar às instâncias ordinárias para, por meio da 
instrução probatória, constatar se houve ou não violação dos 
princípios que regem a administração pública, bem como se o 
certame licitatório foi dispensado indevidamente, sendo tais fatos, 
caso comprovados, causa de pedir suficientes a ensejar a aplicação 
das sanções cominadas na Lei n. 8.429/92. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/12/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg, mas sim no REsp (Na verdade, o STJ apenas 
entendeu que a ausência de dano ao erário reconhecida pela 
instância originária era insuficiente para afastar a improbidade, 
determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para 
análise quanto à ocorrência de uma das hipóteses de 
improbidade que não importam em dano ao erário) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 912.448/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

LICITAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE MATERIAL LICITADO E 
MATERIAL FORNECIDO. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. 
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. NECESSIDADE. 
CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. DANO AO ERÁRIO. 
DESNECESSIDADE. 
[…] 2. Pacificou-se nesta Corte Superior entendimento segundo 
o qual o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 
8.429/92 requer a constatação do elemento subjetivo doloso do 
agente, em sua modalidade genérica. Precedentes. 
3. Ao contrário do que afirma o recorrente no especial, apesar 
de a instância ordinária não deixar expressamente consignado 
que estava a proceder a análise do elemento subjetivo da 
conduta alegadamente ímproba, ela o fez quando enfrentou a 
conduta do ora recorrente, demonstrando, inclusive, que a 
diferença das configurações das telhas licitadas (em relação às 
telhas recebidas) não se baseava em qualquer justificativa 
plausível, sendo que o recorrente sabia da discrepância entre 
tais materiais e com ela anuiu (fato confessado pelo recorrente 
nos autos). Trechos do acórdão recorrido. 
4. Em relação à inexistência de dano ao erário e à ausência 
perícia para confirmá-lo, pacífico no Superior Tribunal de 
Justiça entendimento segundo o qual, para o enquadramento 
de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, é despicienda a 
caracterização do dano ao erário e do enriquecimento ilícito. 
5. Recurso especial não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/12/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 846.442/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 

10 E 11 DA LEI N. 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO 
DOLOSO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. 
PRETENSÃO RECURSAL QUE, NA FORMA COMO 
ARTICULADA NO ESPECIAL, ATRAI A INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. 
[…] 3. Como se observa, para a colher a pretensão do especial, 
é necessário constituir premissas fáticas diversas da 
estabelecidas na origem (seja para considerar que houve 
adulteração de documento público, seja para considerar ter 
havido prejuízo ao erário), o que atrai a incidência da Súmula n. 
7 desta Corte Superior. 
4. Recurso especial não conhecido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/12/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. REsp 1130198/RR 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. RESSARCIMENTO DE 
DANO AO ERÁRIO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. MÁ-FÉ 
(DOLO). APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. 
[…] 3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a 
ilegalidade só adquire o status de improbidade, quando a conduta 
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública, 
coadjuvados pela má-intenção do administrador. 
4. Destarte, o elemento subjetivo é essencial à caracterização da 
improbidade administrativa, à luz da natureza sancionatória da Lei de 
Improbidade Administrativa, o que afasta, dentro do nosso ordenamento 
jurídico, a responsabilidade objetiva. Precedentes: [...] 
[…] 8. Destarte, revela-se necessária a observância da lesividade e 
reprovabilidade da conduta do agente, do elemento volitivo da conduta e da 
consecução do interesse público, para efetivar a dosimetria da sanção por 
ato de improbidade, adequando-a a finalidade da norma. 
9. In casu, a desproporcionalidade das penas de perda da função pública e 
suspensão de direitos políticos por 8 (oito) anos, aplicadas ao condenado, é 
manifesta, mercê de evidente a desobediência ao princípio da razoabilidade, 
circunstância que, por si só, viola o disposto no art. 12, parágrafo único da 
Lei 8.429/92, verificável independentemente da análise de fatos e provas 
constantes dos autos. 
10. Recurso especial parcialmente provido, para que sejam excluídas da 
condenação do ora recorrente as penas de perda da função pública e 
suspensão de direitos políticos por 8 (oito) anos, nos termos da 
fundamentação. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 02/12/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Doutrina + Jurisprudência + Princípio da proporcionalidade 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (Na verdade, o STJ apenas afastou a incidência das penas 
de perda de função pública e de suspensão de direitos 
políticos) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

20 
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Recurso nº. REsp 1179144/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO  

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA SEM LICITAÇÃO. GRAU 
DE PARENTESCO ENTRE OS CONTRATANTES. ART. 11 DA LEI N. 
8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CONFIGURADO. 
[…] 3. Pacificou-se nesta Corte Superior entendimento segundo o qual o 
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a 
constatação do elemento subjetivo doloso do agente, em sua modalidade 
genérica. Precedentes. 
4. A prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à 
caracterização do elemento subjetivo não é matéria que envolva a 
reapreciação do conjunto probatória e muito menos incursão na seara fática, 
tratando-se de mera qualificação jurídica dos mesmos - o que não encontra 
óbice na referida súmula. 
[…] 6. Ocorre que, avaliando o substrato fático-probatório consolidado no 
acórdão e o recurso do recorrente, é de se entender que está caracterizado 
o dolo necessário para o enquadramento do ato ímprobo com fundamento 
no art. 11 da Lei de Improbidade. 
7. É que a contratação foi realizada no valor de R$203.297,34 (duzentos e 
três mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) - valor 
que parece bem alto para a época -, alastrando-se por quatro anos (1997, 
1998, 1999 e 2000), o que demonstra continuidade da conduta, sendo que a 
contratação foi realizada entre Prefeito e empresa de parentes seus. 
8. Existem, pois, elementos suficientes para demonstrar a presença do dolo 
nas condutas dos contratantes - especialmente a visível desconsideração 
pela legalidade, pela igualdade e pela impessoalidade. 
9. Recurso especial provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 23/11/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. EDcl no REsp 1097808/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. (ADMINISTRATIVO. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. VIA 
INADEQUADA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NECESSIDADE 
DE DOLO PARA ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART. 
11 DA LEI N. 8.429/92. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 282 DO STF.) 
[…] 3. A pretensão recursal funda-se na obrigatoriedade da 
configuração do elemento subjetivo doloso para fins de 
enquadramento das condutas no art. 11 da Lei de Improbidade 
Administrativa. Eis a tese do especial. 
4. No acórdão recorrido, existe trecho que reputa a conduta dos 
agentes omissiva, proposital e negligente, mas em momento 
algum foi objeto de debate nas instâncias ordinárias se a 
hipótese de incidência do art. 11 da Lei n. 8.429/92 se 
perfectibiliza com a culpa ou com o dolo. 
5. Ainda que assim não fosse, a menção à "negligência" no 
voto condutor da origem é claramente atécnica, equiparando-se 
à "omissão", e não à "culpa", porque evidente que se tratava de 
fazer esclarecer que as contratações precárias foram 
eternizadas propositalmente, sem a observância da regra 
constitucional do concurso público (atos omissivos 
conscientes). 
[…] 7. Embargos de declaração rejeitados. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 18/11/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. AgRg no AgRg no REsp 1193940/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. TIPICIDADE. 

INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO DA 
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Em que pese assistir razão ao agravante quanto à 
prescindibilidade do dano ao erário para a caracterização da 
improbidade administrativa, não foi apenas por esse motivo que 
a inicial não foi recebida, mas também pela inexistência do 
elemento subjetivo da conduta, caracterizado pelo dolo do 
agente. 
2. No caso concreto, o dolo não foi identificado pela instância 
ordinária e, segundo os fatos lá estabelecidos, não haveria 
mesmo como se concluir pela presença do elemento subjetivo a 
orientar a conduta da agravada. 
3. Portanto, o Tribunal de origem agiu corretamente quando 
concluiu que a ausência de dano, de enriquecimento ilícito e de 
dolo, impede a incidência da lei de improbidade administrativa, 
por qualquer de seus tipos (descritos nos arts. 9º, 10 e 11 da 
Lei n. 8.429/92), fato este que permite a rejeição da ação. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 09/11/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 834.647/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA 

LEI N. 
8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. NECESSIDADE. 
CONFIGURAÇÃO. 
IMPRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA. 
1. Pacificou-se nesta Corte Superior entendimento segundo o qual o 
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a 
constatação do elemento subjetivo doloso do agente, em sua 
modalidade genérica. Precedentes. 
2. Na espécie, o Prefeito delegou a seu Vice, mediante simples 
procuração, todos os poderes que lhe foram conferidos 
democraticamente pelo povo, a fim de que fosse este o responsável 
pela gestão do Município, em flagrante desrespeito ao pilar da 
Constituição da República, que é o Estado Democrático de Direito, 
com sua inerente representatividade popular fruto do exercício do 
voto. 
3. É de se entender, portanto, configurado o dolo, manifesto na 
vontade livre e consciente de outorgar procuração geral e irrestrita, 
ainda que se alegue confusão entre o regime privado e público de 
mandato, porque nenhum administrador público pode ignorar, após 
mais de 20 anos de vigência da nova ordem constitucional (isto sem 
considerar que a Democracia já vige no país há mais tempo...), que 
sua eleição para cargo máximo do Executivo (no caso, municipal) 
imputa a ele, e não a terceiros, como regra, o dever indelegável de, 
na qualidade de mandatário da população, corretamente administrar 
o Município (arts. 1º, p. ún., 14, 29, 76, 79 e 84, inc. II, da 
Constituição da República). 
4. Recurso especial provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 09/11/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1316690/RO 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS 
SEM LICITAÇÃO. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. ELEMENTO 
SUBJETIVO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO. 
[…] 5. Ocorre que esta Corte Superior 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 e 
do enriquecimento ilícito. Precedentes. 
6. Não fosse isto suficiente, esta Corte Superior, especialmente por 
sua Segunda Turma, vem entendendo que, no âmbito de ações por 
improbidade administrativa relativa a procedimentos licitatórios, a 
pura e simples prestação do serviço e a entrega dos produtos não 
são suficientes para afastar o prejuízo ao erário, pois o valor pago 
pela prestação ou pelo produto pode estar além do valor médio de 
mercado, bem como pode ser até mesmo indevido (nas hipóteses, p. 
ex., em que o serviço e/ou o produto em si são desnecessários à luz 
da realidade). Precedente. 
7. A caracterização do elemento subjetivo doloso não se relaciona 
com a existência de dano ao erário, pois, no caso concreto, ficou 
asseverado pela sentença, confirmada pelo acórdão, que os produtos 
fornecidos não eram apenas medicamentos, mas produtos que, por 
sua natureza, descaracterizam a própria situação de emergência 
alegada no especial como excludente do dolo - tais como 
esparadrapo, parafuso, álcool, luva cirúrgica e atadura. Trechos do 
acórdão recorrido. 
8. Plenamente configurado, portanto, o elemento subjetivo doloso a 
ensejar a incidência do art. 11 da Lei n. 8.429/92. 
9. Agravo regimental não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 26/10/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 
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Recurso nº. REsp 1202014/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. NÃO CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA 
AUTOMÓVEL. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. 
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. NECESSIDADE. NÃO-
CONFIGURAÇÃO. 
1. Trata-se o presente caso de utilização de automóvel pelo 
poder público, sem a necessária contratação de seguro. Aponta 
o recorrente, que a prática de atos atentatórios aos princípios 
da administração pública previstos no art. 11 da Lei n. 8.429/92, 
necessita da presença do dolo. 
2. O Tribunal de origem é claro a afirmar a conduta culposa do 
recorrente (fl. 266). Pacificou-se nesta Corte Superior 
entendimento segundo o qual o enquadramento de condutas no 
art. 11 da Lei n. 
8.429/92 requer a constatação do elemento subjetivo doloso do 
agente, em sua modalidade genérica. Neste sentido, v., p. ex., 
o REsp 765.212/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 
Turma, DJe 23.6.2010, e o REsp 827.445/SP, Rel. Min. Luiz 
Fux, Rel. p/ acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 
Turma, DJe 8.3.2010. 
3. Hipótese em que o acórdão de origem entende que houve 
violação a princípios administrativos, porém sem a presença do 
elemento dolo. 
4. Recurso especial provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 19/10/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

5 
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Recurso nº. EREsp 917.437/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
1. Embora tenha havido discrepância inicial, pacificou a 
jurisprudência desta Corte em reconhecer que as condutas 
descritas no artigo 11 da Lei de Improbidade dependem da 
presença do dolo, ainda que genérico. Consequentemente, 
afasta-se a responsabilidade objetiva dos administradores, não 
se fazendo necessária a demonstração da ocorrência de dano 
para a Administração Pública. 
Precedentes. 
2. Embargos de divergência não providos. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 13/10/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência (O STJ entendeu que o EREsp baseava-se em 
precedentes antigos, quando o entendimento esposado no 
acórdão embargado ainda não se encontrava pacificado) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. AgRg na MC 17.124/PR 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIR 

EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INADMITIDO 
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 
1. Trata-se de Medida Cautelar proposta com o fito de conferir 
efeito suspensivo a Agravo de Instrumento de decisão que 
inadmitiu Recurso Especial interposto contra acórdão que 
condenou os requerentes, ora agravantes, pela prática de 
improbidade administrativa no exercício dos cargos de 
Delegado e Escrivão, consubstanciada na liberação de arma 
de fogo de uso proibido a particular. 
2. A tese da prescrição demanda exame de legislação local - 
Estatuto da Polícia Civil estabelecido pela Lei Complementar 
estadual 14/1982 -, o que esbarra na Súmula 280/STF. 
3. A perda da função pública somente se efetiva com o trânsito 
em julgado da sentença, nos termos do art. 20 da Lei 
8.429/1992, tornando inócuo, nesse ponto, o almejado efeito 
suspensivo do apelo. 
4. Não bastasse a evidente ausência de fumus boni iuris, apta 
a obstar o provimento cautelar, consigno que não ficou 
demonstrado periculum in mora, apenas mero dissabor pela 
repercussão do julgamento, insuficiente para caracterizar tal 
requisito. 
5. Agravo Regimental não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 07/10/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação Súmula do STF + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1324212/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO 
STF, POR ANALOGIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. ART. 11 DA LEI N. 
8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. NECESSIDADE. NÃO-
CONFIGURAÇÃO. 
1. Não se pode conhecer da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações 
que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação 
dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no 
caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 
2. Pacificou-se nesta Corte Superior entendimento segundo o qual o 
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a 
constatação do elemento subjetivo doloso do agente, em sua modalidade 
genérica. Precedentes. 
3. Hipótese em que o acórdão de origem compreendeu, com base no 
conjunto fático-probatório carreado aos autos, inexistir dolo ou má-fé nas 
contratações efetuadas, tendo sido prestados, inclusive, os serviços para os 
quais foram realizadas as contratações impugnadas. Trechos do acórdão 
recorrido. 
4. Como se observa da leitura do acórdão recorrido, as contratações 
impugnadas, embora sim de questionável validade em razão da vigência 
dos preceitos constitucionais relativos à obrigatoriedade do concurso e 
excepcionalidade da contratação temporária, foram firmadas com base em 
leis municipais que estavam em vigor quando da contratação, gozando tais 
leis de presunção de constitucionalidade, o que descaracteriza o elemento 
subjetivo doloso. 
5. Agravo regimental não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 28/09/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Decisão proferida no Ag + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 
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Recurso nº. MC 17.112/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR 

INCIDENTAL PARA EMPRESAR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE 
INSTRUMENTO AINDA NÃO PROCESSADO NO STJ. MEDIDA LIMINAR 
DEFERIDA MONOCRATICAMENTE E LEVADA AO ÓRGÃO COLEGIADO 
PARA SER REFERENDADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 26-C DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 135/2010 (COGNOMINADA "LEI DA FICHA LIMPA"). 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS ENTRE A MUNICIPALIDADE E A 
ASSOCIAÇÃO DE INCENTIVO AO ESPORTE, SEM A OBSERVÂNCIA 
DOS REQUISITOS LEGAIS INSTITUÍDOS PELA LEI MUNICIPAL N. 
1.746/70. INSURGÊNCIA DO APELO EXTREMO CONTRA A SUBSUNÇÃO 
DOS FATOS À NORMA PREVISTA NO ARTIGO 10 DA LEI 8.429/92 SEM 
QUE TENHA OCORRIDO O EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO POR 
PARTE DO AGENTE PÚBLICO. QUESTÃO QUE, EM TESE, EVIDENCIA A 
POSSIBILIDADE DE ÊXITO DO APELO NOBRE. PRAZO EXÍGUO PARA O 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DEFINITIVAMENTE APRECIAR O 
PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA E DAS RESPECTIVAS 
IMPUGNAÇÕES. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM 
IN MORA. 
[…] 3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, para que 
se configure a conduta de improbidade administrativa, é necessária a 
perquirição do elemento volitivo do agente público e de terceiros (dolo ou 
culpa), não sendo suficiente, para tanto, a irregularidade ou a ilegalidade do 
ato. Isso porque “não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A 
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da 
conduta do agente." (REsp n. 827.445-SP, relator para acórdão Ministro 
Teori Zavascki, DJE 8/3/2010). 
[…] 11. Submissão à Turma da liminar que deferiu o efeito suspensivo ao 
agravo de instrumento interposto pelo recorrente, nos termos do artigo 34, V, 
do RISTJ. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 21/09/2010 
Foi admitido? MEDIDA CAUTELAR PROVIDA 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação Decisão liminar antes proferida + Argumentação + 
Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

ORIGINÁRIA DO STJ 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

ORIGINÁRIA DO STJ 

Número de 
páginas do 
acórdão 

15 
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Recurso nº. REsp 1187751/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC. 
INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 
8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. IMPRESCINDIBILIDADE. 
NÃO-CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. 
1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses 
levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que 
as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em 
obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não 
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 
Precedente. 
2. Esta Corte Superior pacificou seu entendimento no sentido de que o 
enquadramento de condutas alegadamente ímprobas no art. 11 da Lei n. 
8.429/92 depende da configuração do elemento subjetivo doloso. 
Precedentes. 
3. Na espécie, a origem deixou claro que os recorridos fiaram-se na 
constitucionalidade  de lei municipal que autorizava a contratação temporária 
na hipótese em concreto, até porque a tese acerca da compatibilidade entre 
a lei municipal e a Constituição da República vigente era controversa à 
época dos fatos. Trechos do acórdão recorrido. 
4. Diante destes fatos, é evidente que inexiste dolo a justificar ação de 
improbidade administrativa com base no art. 11 da Lei n. 
8.429/92. 
5. Recurso especial não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 21/09/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

5 
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Recurso nº. REsp 876.886/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO 

DE ADICIONAL A CERTOS SERVIDORES QUE, À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
VIGENTE, NÃO FAZIAM JUS AO BENEFÍCIO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. 
RESSARCIMENTO. MEDIDA CABÍVEL NA ESPÉCIE. ART. 10 DA LEI N. 
8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO. TIPOLOGIA QUE SE SATISFAZ COM 
A CULPA. 
[…] 5. Daí porque, é inaplicável o tradicional posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça, uma vez que a devolução das verbas indevidas e 
referentes ao adicional não implicaria enriquecimento sem causa do Estado-
membro, mas mero retorno ao status quo ante, na medida em que não 
houve a contraprestação de serviços que legitimaria o afastamento do 
ressarcimento. 
6. No mais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido, 
para enquadramento de condutas no art. 10 da Lei n. 8.429/92 (hipótese dos 
autos), é despicienda a configuração do elemento subjetivo doloso, 
contentando-se a norma, por sua literal redação, com a culpa. Precedentes. 
7. Por fim, importante frisar que o acórdão é claro ao asseverar que os fatos, 
na forma como narrados pelo recorrente, são incontroversos. Trechos do 
acórdão recorrido. 
8. Assim sendo, o presente provimento judicial tem tão-somente o condão 
de afastar os óbices levantados pelo acórdão recorrido para a aplicação de 
sanções, em nada interferindo (até porque o ponto não foi devolvido pelo 
recorrente) no âmbito dos fatos e provas que levaram a origem a entender 
pela ilegalidade do ato e pela ocorrência de dano ao erário (demais 
elementos necessários à configuração da conduta ímproba). 
9. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem 
apenas para que as sanções sejam aplicadas como de direito. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 16/09/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência (O STJ citou entendimento pretoriano apenas 
para mostrar a singularidade do caso em comento e decidir em 
sentido diverso dos precedentes) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (O STJ determinou o retorno dos autos à origem apenas 
para a aplicação das sanções) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. REsp 1191413/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

OCORRÊNCIA. 
[…] 5. Segundo entendimento pacífico nesta Corte Superior, a 
configuração do elemento subjetivo doloso dá-se pela 
observância da adesão consciente e espontânea do agente à 
conduta impugnada. 
6. A instância ordinária afastou o enquadramento da conduta 
como ímproba em razão de não vislumbrar elementos de prova 
suficientes a caracterizar o dolo. Ocorre que, se verificado que 
as contratações sem concurso público, sob a alegada pecha de 
temporárias, poderia estar configurada, em tese, a improbidade 
administrativa. 
7. O silêncio da instância ordinária acerca dos pontos 
reiteradamente levados a cabo pelo Ministério Público - 
inclusive por mais de uma vez, isto considerando tão-somente 
os aclaratórios opostos - caracteriza a ausência de prestação 
jurisdicional, o que enseja a malversação do art. 535 do CPC, 
pois, na medida em que eventual análise de ofensa aos arts. 
9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92 esbarraria no óbice das Súmulas 
n. 7 desta Corte Superior e 279 do Supremo Tribunal Federal, 
há evidente prejuízo ao acesso da parte interessada às 
instâncias extraordinárias (em sentido lato). 
8. Recurso especial provido, apenas por violação ao art. 535 do 
CPC, com determinação de retorno dos autos à origem para 
nova análise das petições de fls. 363/378 e 389/391 (e-STJ). 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 16/09/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

O REsp foi provido apenas para reconhecer a omissão do 
acórdão recorrido, determinando-se a remessa dos autos à 
origem 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1003172/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM 
FACE DE PREFEITO. CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL.  
SERVIÇO PRESTADO. 
1. Ação de repetição de indébito ajuizada por Município em 
face de agente público (ex Prefeito Municipal), visando a 
restituição do pagamento pela contratação de banda musical  
para eventos do município e que teriam ultrapassado o limite 
legal. 
[…] 5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos 
infringentes, para dar provimento ao recurso especial e 
restabelecer a sentença a quo. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 14/09/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (nos últimos EDcl) 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (Deu provimento aos embargos, atribuindo-lhe efeitos 
infringentes, restabelecendo a sentença) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

15 
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Recurso nº. REsp 1164881/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. ART. 11 DA LEI N. 
8.429/92. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE. 
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO. 
[…] 3. Pacífico no Superior Tribunal de Justiça entendimento 
segundo o qual, para o enquadramento de condutas no art. 11 
da Lei n. 8.429/92, é despicienda a caracterização do dano ao 
erário e do enriquecimento ilícito. Precedentes. 
4. Não fosse isto suficiente, esta Corte Superior, especialmente 
por sua Segunda Turma, vem entendendo que, no âmbito de 
ações por improbidade administrativa relativa a procedimentos 
licitatórios, a pura e simples prestação do serviço não é 
suficiente para afastar o prejuízo ao erário, pois o valor pago 
pela prestação pode estar além do valor médio de mercado, 
bem como pode ser até mesmo indevido (nas hipóteses, p. ex., 
em que o serviço em si é desnecessário à luz da realidade). 
[…] 6. Na espécie, o elemento subjetivo na modalidade doloso 
está plenamente caracterizado, na medida em que a 
contratação sem realização de licitação foi levada a cabo pelo 
recorrido, sem justificativa plausível para tanto, com violação a 
preceito básico da Administração Pública, que é a 
obrigatoriedade genérica e apriorística do prévio procedimento 
de licitação para fins de contratação. 
7. Recurso especial provido, remetendo os autos à origem para 
a fixação das sanções previstas no art. 12, inc. III, da Lei n. 
8.429/92, na forma como entender de direito. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 14/09/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 914.530/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. ART. 11 
DA LEI N. 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. 
NECESSIDADE. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 
1. Pacificou-se nesta Corte Superior entendimento segundo o 
qual o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 
8.429/92 requer a constatação do elemento subjetivo doloso do 
agente, em sua modalidade genérica. Precedente. 
2. Hipótese em que o acórdão de origem entende que houve 
violação a princípios administrativos, porém sem o intuito de 
frustrar a licitude do concurso público, atribuindo uma menor 
gravidade ao ato, classificando-o como mera irregularidade. 
3. Com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos 
inexiste dolo ou má-fé na contratação efetuada, tendo sido 
prestada, inclusive, o serviço para o qual foi realizada a 
contratação impugnada. 
4. Registre-se que esta Corte Superior possui entendimento 
pacífico no sentido de que, nos casos de contratação de 
servidores públicos sem concurso público, em razão da efetiva 
contraprestação em serviços pelos vencimentos recebidos, 
mesmo configurada em tese a improbidade administrativa, é 
indevida a devolução dos valores havidos pelos beneficiários, a 
fim de evitar o enriquecimento sem causa do Poder Público. 
5. Recurso especial não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/09/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. REsp 1130843/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR 
ANALOGIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES 
TEMPORÁRIAS IRREGULARES. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. 
ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. NECESSIDADE. NÃO-
CONFIGURAÇÃO. 
[…] 2. Pacificou-se nesta Corte Superior entendimento segundo o 
qual o enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92 
requer a constatação do elemento subjetivo doloso do agente, em 
sua modalidade genérica. Precedente. 
3. Hipótese em que o acórdão de origem compreendeu, com base no 
conjunto fático-probatório carreado aos autos, inexistir dolo ou má-fé 
nas contratações efetuadas, tendo sido prestados, inclusive, os 
serviços para os quais foram realizadas as contratações impugnadas. 
Trechos do acórdão recorrido. 
4. Dos depoimentos de diversas testemunhas, todas imbricadas nas 
áreas nas quais teriam ocorrido as supostas ilegalidades, vê-se que 
as contratações impugnadas, embora sim de questionável validade 
em razão da vigência dos preceitos constitucionais relativos à 
obrigatoriedade do concurso e à excepcionalidade da contratação 
temporária, foram realizadas sob a perspectiva de resguardo do 
interesse público primário, tendo sido observada, ainda que por 
demais simplória, certa seleção de qualidade entre os candidatos que 
se apresentassem (seleção esta levada a cabo por pessoa que não o 
recorrido), o que descaracteriza o elemento subjetivo doloso. 
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não 
provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/09/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmula do STF + Jurisprudência  
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. REsp 1199004/SC 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92 AOS 
AGENTES POLÍTICOS: CABIMENTO - LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO, VERIFICAÇÃO  DE DOLO OU CULPA DO 
AGENTE POLÍTICO - IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA 7/STJ - 
APLICAÇÃO DA PENA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 
1. A Lei de Improbidade Administrativa aplica-se a agentes 
políticos municipais, tais como prefeitos, ex-prefeitos e 
vereadores. 
Precedentes desta Corte. 
2. Não há como esta Corte emitir juízo de valor sobre teses que 
demandam revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 
Incidência da Súmula 7/STJ. 
3. Acórdão do Tribunal de origem que, para manter as penas 
aplicadas na primeira instância, valeu-se de fundamentação 
suficiente e adequada. 
4. Recurso especial não provido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/09/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + jurisprudência + súmula + legislação + trecho 
do acórdão recorrido 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (O voto-vista também negava provimento ao REsp, porém 
afastando a incidência da Súmula 7 invocada pela Relatora) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. REsp 1193883/GO 
Ementa ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE IMPROBIDADE - 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - 
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - VIOLAÇÃO 
DO ART. 
11 DA LEI 8.429/92 - EXIGÊNCIA DO ELEMENTO 
SUBJETIVO (DOLO) - NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO - 
SÚMULA 7/STJ. 
1. Na configuração de violação ao artigo 11 da LIA, firmou o 
STJ entendimento que só se configura o tipo sob a forma 
dolosa (Precedentes de ambas as turmas) 2. Acórdão que bem 
abordou a questão de falta de apreciação do elemento 
subjetivo pela sentença. 
3. Na verificação de serviços de notória especialização, quando 
é dispensada licitação (Lei 8.666/93) é indispensável a 
avaliação das circunstâncias fáticas de cada caso. Incidência 
da Súmula 7/STJ. 
4. Recurso especial não conhecido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/09/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (Aberta a divergência, a Relatora acompanhou e o 
julgamento foi por unanimidade) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1307907/MG 
Ementa AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE - VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE DANO 
AO ERÁRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA PELA 
CORTE DE ORIGEM - SÚMULA 7/STJ - PENALIDADES 
PREVISTAS NA LEI N. 8.429/90 - ELEMENTO SUBJETIVO DA 
CONDUTA - IMPRESCINDIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ. 
1. À luz do contexto fático-probatório encartado nos autos, 
entendeu a Corte de origem que não foi comprovada má-fé do 
agente público, motivo pelo qual incabível a aplicabilidade de 
qualquer sanção; 
igualmente, não tendo havido lesão ao patrimônio público, não 
se há falar em ressarcimento. 
2. É entendimento assente nesta Corte que para a configuração 
dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da 
Administração Pública (art. 11, Lei n. 8.429/92) necessária se 
faz a efetiva comprovação de dolo genérico. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/09/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não (houve voto-vista, mas no mesmo sentido do voto do 
Relator) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

18 
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Recurso nº. REsp 1156564/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
NÃO-OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS 
DESCRITOS NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEI 
8.429/92. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO. 
EXIGÊNCIA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PENALIDADES. 
APLICAÇÃO ALTERNATIVA. MULTA. ADMISSIBILIDADE. 
[…] 4. A despeito de não haver necessidade de comprovação de 
prejuízo ao erário, as condutas descritas no artigo 11 da LIA 
dependem da presença do elemento subjetivo na modalidade dolosa 
(EREsp 875.163/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 
30.06.10). 
[…] 6. O art. 12 da Lei 8.429/92 atribui ao Judiciário a realização da 
dosimetria da pena, tomando-se por base a gravidade da conduta, a 
extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente. Nesse 
contexto, não há obrigatoriedade de aplicação cumulativa das 
sanções, cabendo ao magistrado fixar as penalidades em obediência 
aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e aos fins 
sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe. 
7. Na espécie, considerando as informações colhidas na origem, de 
não ter havido prejuízo ao erário, nem enriquecimento ilícito, bem 
como o pequeno valor da contratação (R$ 4.200,00), é suficiente 
para o restabelecimento da ordem jurídica a aplicação de multa civil 
no valor de uma remuneração mensal percebida pelo agente púbico 
à época do ato praticado. 
8. Recurso especial provido em parte. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 26/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (O STJ restabeleceu a condenação dos réus que havia 
sido afastada pelo Tribunal de origem, mas aplicou apenas a 
sanção de multa civil com base no princípio da 
proporcionalidade e sua interpretação jurisprudencial) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

17 
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Recurso nº. REsp 1006378/GO 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 

11 DA LEI N. 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO. 
NECESSIDADE. DOLO. NÃO-CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. 
1. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido 
de que o enquadramento de conduta alegadamente ímproba no 
art. 11 da Lei n. 8.429/92 (LIA) exige a caracterização do 
elemento subjetivo doloso. Precedentes: REsp 765.212/AC, 
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.6.2010, e 
REsp 1.023.094/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
3.8.2010. 
2. Provada a conduta (remoção da servidora) e o elemento 
subjetivo (dolo de "pacificar" a escola refreando o movimento 
inaugurado e punir a servidora que exercia alguma liderança), 
houve improbidade na forma do art. 11, inc. I, da Lei n. 
8.429/92, que expressamente diz ser ímprobo praticar ato 
visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competência, sendo estabelecida a 
sanção do art. 12, inc. III, da LIA. 
3. Recurso especial provido. 

Relator ELIANA CALMON (Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES) 

Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 26/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação (No voto-vista, defendeu-se a aplicação do 
princípio da culpabilidade do Direito Penal ao “microssistema 
de proteção da moralidade administrativa”, entendido como 
espécie do “direito sancionador”. Em razão de tal entendimento, 
afastou-se a responsabilidade objetiva) + Doutrina + 
Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

28 
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Recurso nº. EREsp 654.721/MT 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 
CONTRATAÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – CONFIGURAÇÃO 
DO DOLO GENÉRICO – PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO 
ERÁRIO – PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 
1. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a 
princípios da administração pública exige a demonstração do 
dolo lato sensu ou genérico. Precedente da Primeira Seção. 
2. Não se sustenta a tese – já ultrapassada – no sentido de que 
as contratações sem concurso público não se caracterizam 
como atos de improbidade, previstos no art. 11 da Lei 
8.429/1992, ainda que não causem dano ao erário. 
3. O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/92 dispensa a prova 
de dano, segundo a jurisprudência desta Corte. 
3. Embargos de divergência providos. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 25/08/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (O REsp foi conhecido e provido, porém, nos EREsp, o 
acórdão do Tribunal de origem foi restabelecido) 

Fundamentação Jurisprudência (O STJ fez prevalecer o entendimento do 
acórdão paradigma dos EREsp, entendendo que tal 
posicionamento já estava pacificado no âmbito da Primeira 
Sessão) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (O REsp foi conhecido e provido, porém, nos EREsp, o 
acórdão do Tribunal de origem foi restabelecido) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. EREsp 479.812/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TIPIFICAÇÃO. 
INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO, 
NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E 
CULPA, PELO MENOS, NAS HIPÓTESES DO ART. 10). 
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA 1ª SEÇÃO. 
RECURSO PROVIDO. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 25/08/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (O REsp foi conhecido e provido, porém, nos EREsp, o 
acórdão do Tribunal de origem foi restabelecido) 

Fundamentação Jurisprudência (O STJ fez prevalecer o entendimento do 
acórdão paradigma dos EREsp, entendendo que tal 
posicionamento já estava pacificado no âmbito da Primeira 
Sessão) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não (houve voto-vista, mas no mesmo sentido do voto do 
Relator) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (O REsp foi conhecido e provido, porém, nos EREsp, o 
acórdão do Tribunal de origem foi restabelecido) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 

 



316 

 

 
Recurso nº. REsp 1192583/RS 
Ementa RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO 
CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 – 
AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE DANO 
AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – 
ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO GENÉRICO. 
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. Aplica-se a Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos 
municipais. 
Precedente do STJ. 
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o 
ato de improbidade por lesão aos princípios administrativos (art. 
11 da Lei 8.249/1992), independe de dano ou lesão material ao 
erário. 
4. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no art. 
11 da Lei 8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou genérico. 
5. Compreensão dos princípios do Direito Romano jura novit 
curia e da mihi factum dabo tibi ius, em que as leis são do 
conhecimento do juiz, bastando que as partes lhe apresentem 
os fatos. 
6. Recurso especial conhecido e não provido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA, 
Julgamento em 24/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Princípios gerais de direito (jura novit  curia e 
da mihi  factum  dabo  tibi ius) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 977.013/DF 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 454 DO 

CPC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CONCESSÃO DE "HABITE-SE" A OBRA QUE AINDA NÃO CUMPRIA 
CERTOS REQUISITOS LEGAIS (TERRAÇO SHOPPING). INEXISTÊNCIA 
DE DANO AO ERÁRIO E AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 
ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. DESNECESSIDADE. ELEMENTO 
SUBJETIVO DOLOSO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA AO ART. 12, INC. III E 
P. ÚN., DA LEI N. 8.429/92. INOCORRÊNCIA. SANÇÕES FIXADAS NO 
MÍNIMO OU PRÓXIMAS DO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
[…] 6. Em segundo lugar, em relação à inexistência de dano ao erário e à 
ausência de enriquecimento ilícito por parte da recorrente, pacífico no 
Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual, para o 
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, é despicienda a 
caracterização do dano ao erário e do enriquecimento ilícito. Precedentes. 
[..] 8. Plenamente evidenciado, pois, a vontade livre e consciente de 
perpetrar a ilegalidade - o dolo genérico de praticar condutas em flagrante 
desrespeito aos princípios que devem conduzir os agentes públicos. 
[…] 12. Daí que, e em quarto lugar, não há que se falar em falta de 
proporcionalidade e ofensa ao art. 12 da Lei n. 8.429/92 na fixação das 
sanções no mínimo (suspensão de direitos políticos e proibição de contratar 
com o Poder Público ou dele receber benefícios) ou muito próximas ao 
mínimo legal (multa civil na razão de 12 vezes o valor da remuneração 
mensal percebida pelo recorrente). 
13. A narrativa dos fatos revela o ardil do recorrente, não só em praticar a 
conduta ímproba para deliberadamente agradar o Governo Distrital, mas 
especialmente em tentar escondê-la para evitar publicidade exagerada e as 
conseqüentes medidas de responsabilização cabíveis. 
14. Recurso especial não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 24/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação (analogia com princípios do processo penal e 
processo civil) + Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1305899/RO 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. 

CONTRATAÇÃO ILEGAL DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. 
DANO AO ERÁRIO. REVISÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
[…] 2. A configuração de improbidade administrativa por dano 
ao Erário, modalidade censurada pelo art. 10 da Lei 
8.429/1992, prescinde da comprovação de dolo, sendo 
admitida também por culpa. Precedentes do STJ. 
3. De qualquer modo, o Tribunal a quo foi categórico quanto à 
conduta dolosa dos réus, asseverando que "houve um 
verdadeiro conluio entre os agentes no intuito de burlar a 
licitação dos serviços, auferindo vantagens indevidas". 
4. O prejuízo causado ao Erário também foi inequivocamente 
constatado, ante o desvio de vultosa quantia em benefício dos 
agentes e das empresas contratadas, entre as quais se inclui a 
ora agravante. Além disso, ficou registrado que não há nos 
autos prova incontroversa da efetiva prestação de serviços de 
propaganda e publicidade a justificar a despesa. 
[…] 7. Agravo Regimental não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 24/08/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Súmulas do STJ e STF 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 1182968/RJ 
Ementa ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSA AO ART. 11 DA LEI 
8.429/1992 – DESNECESSIDADE DE DANO MATERIAL AO 
ERÁRIO. 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ART. 11 
DA LEI 8.429/1992 – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO 
GENÉRICO. 
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o 
ato de improbidade por lesão aos princípios administrativos (art. 
11 da Lei 8.249/1992), independe de dano ou lesão material ao 
erário. 
2. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no art. 
11 da Lei 8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou genérico. 
3. A utilização de símbolos e slogans da campanha eleitoral do 
recorrente, então prefeito, em substituição ao brasão oficial do 
ente público municipal encerra grave ofensa aos princípios da 
Administração Pública e, nessa medida, configura ato de 
improbidade administrativa, nos moldes preconizados pelo art. 
11 da Lei 8.429/1992. 
4. Recurso especial não provido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 19/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente, apenas para reduzir a multa civil) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. REsp 1164913/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

ARGUMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS 
DE FORMA TOTAL E ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 
283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA. ART. 10 DA LEI N. 8.429/92. 
ELEMENTO SUBJETIVO. TIPOLOGIA QUE SE SATISFAZ COM A 
CULPA. REVERSÃO DA QUANTIA RETIRADA DO ERÁRIO EM 
BENEFÍCIO DO AGENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 
APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL EM GRAU MÁXIMO (DUAS VEZES 
O VALOR DO DANO). PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADE 
DO CASO CONCRETO. CULPA GRAVE. 
1. Em primeiro lugar, no que se refere a inocorrência de improbidade 
administrativa no caso concreto, é de se registrar que a origem 
deixou claro que suas conclusões pela procedência do pedido inicial 
fundaram-se no fato de que o recorrente, na condição de dirigente 
autárquico, agiu culposamente. 
[…] 4. Mesmo que assim não fosse, esta Corte Superior possui 
entendimento pacífico no sentido, para enquadramento de condutas 
no art. 10 da Lei n. 8.429/92 (hipótese dos autos), despicienda a 
configuração do elemento subjetivo doloso, contentando-se a norma, 
por sua literal redação, com a culpa. Precedentes. 
5. Da mesma, a norma do art. 10 da Lei de Improbidade 
Administrativa não contém como elemento da tipologia a reversão 
dos valores desviados do erário ao agente público, cabendo sua 
aplicação plena nos casos em que o prejuízo ao erário reverta em 
favor de terceiros. Há, inclusive, inciso próprio tratando desta 
situação (inc. XII). 
[…] 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte não 
provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 19/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmulas do STF + Jurisprudência + Princípio da 
proporcionalidade 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 1097808/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. 
ANÁLISE DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO 
STF, POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE DOLO PARA 
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11 DA LEI N. 
8.429/92. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DA SÚMULA N. 282 DO STF. 
1. Prioridade em razão da Lei Complementar n. 135/2010. 
2. O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de 
interpretar dispositivos da Lei Maior, cabendo tal dever ao Supremo 
Tribunal Federal, motivo pelo qual não se pode conhecer da dita 
ofensa ao art. 37, caput e incs. II e IX, da CR/88. Precedentes. 
3. Aplica-se a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (por 
analogia) quando a parte pretende que se aprecie a controvérsia à 
luz de direito local - como ocorre no caso, em que se alega violação à 
Lei municipal n. 3.762/93. 
[…] 5. Não fosse este argumento suficiente, nem o dispositivo, nem a 
tese recursal, foram debatidos pela origem, o que torna compulsória 
a aplicação da Sumula n. 282 do STF, também por analogia. 
6. A instância ordinária não abordou a questão da necessidade do 
dolo para fins de enquadramento da conduta no art. 11 da Lei n. 
8.429/92 - e o ora recorrente não provocou tal discussão via 
embargos de declaração -, o que afasta o prequestionamento da 
matéria e faz incidir de novo a Súmula n. 282 do STF (por analogia). 
7. Recurso especial não conhecido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 19/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Súmulas do STF 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. REsp 1156209/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. 

LOTEAMENTO ILEGAL DE IMÓVEL PARTICULAR. PAGAMENTO 
DO VALOR PELA DESAPROPRIAÇÃO. CESSÃO PARA 
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. AUSÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES E DE INFRA-
ESTRUTURA BÁSICA. INOBSERVÂNCIA À LEI 6.766/1979. 
BENEFICIÁRIOS ESCOLHIDOS A CRITÉRIO DO 
ADMINISTRADOR. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 
CONFIGURADA. ELEMENTO SUBJETIVO. 
[…] 8. Conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 
765.212/AC), o elemento subjetivo necessário à configuração de 
improbidade administrativa censurada pelo art. 11 da Lei 8.429/1992 
é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra 
os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença 
de intenção específica. 
[…] 10. Está configurada violação do art. 11 da Lei 8.429/1992, com a 
ressalva de que não há como reinstituir a sentença, porque as 
penalidades foram aplicadas com base em parâmetros estabelecidos 
para o art. 10 da referida lei, e também por observar que não se 
fixara o prazo da proibição temporária de contratar e receber 
benefícios do Poder Público. 
11. Assim, fica a cargo do Tribunal de origem proceder à dosimetria 
das sanções cominadas no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, que não 
são necessariamente cumulativas, à luz dos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta o 
disposto no caput e no parágrafo único da mesma lei (gravidade do 
fato, extensão do dano causado e proveito obtido pelo agente). 
12. Recurso Especial parcialmente provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 19/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (O STJ deu parcial provimento ao REsp, reconhecendo a 
ocorrência de improbidade, mas determinou o retorno dos 
autos ao Tribunal de origem para a fixação das sanções) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 1149427/SC 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. 
RESSARCIMENTO DE DANO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DANO 
E DE MÁ-FÉ (DOLO). APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO 
ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 
[…] 4. Destarte, o elemento subjetivo é essencial à 
caracterização da improbidade administrativa, à luz da natureza 
sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa, o que 
afasta, dentro do nosso ordenamento jurídico, a 
responsabilidade objetiva. Precedentes: [...] 
5. In casu, a ausência de dano ao patrimônio público e de 
enriquecimento ilícito do demandado, consoante assentado 
pelo tribunal local à luz do contexto fático encartado nos autos, 
revelam a desproporcionalidade da sanção imposta à parte, ora 
recorrente, máxime porque não restou afirmada a má-fé do 
agente público. 
[…] 8. Deveras, é cediço que não se enquadra nas espécies de 
improbidade o administrador inepto. Precedente: REsp 
734984/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 16/06/2008. 
[...] 
11. Recurso especial provido. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 17/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Argumentação + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

16 
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Recurso nº. REsp 1042100/ES 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA 

LEI N. 8429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. 
CARACTERIZAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE 
(EMBORA, NA ESPÉCIE, A CONFIGURAÇÃO TENHA SIDO 
APONTADA PELA ORIGEM). RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. 
INTEGRALIDADE DO DANO. INAPLICABILIDADE DO ART. 12, P. 
ÚN., DA LEI N. 8.429/92 NO QUE SE REFERE AO 
RESSARCIMENTO. 
[…] 5. No mais, em relação à inexistência de dano ao erário e à 
ausência de enriquecimento ilícito por parte da recorrente, pacífico no 
Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual, para o 
enquadramento de condutas no art. 11 da Lei n. 8.429/92, é 
despicienda a caracterização do dano ao erário e do enriquecimento 
ilícito. Precedentes. 
6. Mesmo que assim não fosse, a instância ordinária deixou clara a 
existência, na espécie, de prejuízo ao erário, consistente no desvio de 
verbas públicas obtidas pelo Município na via de convênio. 
7. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, 
havendo dano ao erário, o ressarcimento deve ser integral e 
exatamente igual à extensão do dano suportado, uma vez que, na 
verdade, o ressarcimento não é sanção, mas simples medida 
conseqüencial cujo objetivo é reequilibrar os cofres públicos - daí 
porque, no que tange ao ressarcimento, não incide o art. 12, p. ún., 
da Lei n. 8.429/92. V., p. ex., REsp 622.234/SP, de minha relatoria, 
Segunda Turma, DJe 15.10.2009. 
8. Recurso especial não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 17/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou 
ou manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 1129558/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS 
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA. MALVERSAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283  284 
DO STF, POR ANALOGIA. LICITAÇÃO. CONVITE. REGULARIDADE DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA 
CORTE SUPERIOR. SOLIDARIEDADE ENTRE O AGENTE POLÍTICO E A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 12 DA LEI N. 
8.429/92. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284 DO STF. 
ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. 
[…] 10. Sobre a controvérsia de fundo, a origem esclareceu que o recorrente 
levou a cabo licitação na modalidade convite sem obedecer os trâmites 
legais pertinentes - por exemplo, deixando de aferir os preços de mercado 
para fins de elaboração do chamamento das empresas e homologando 
procedimento licitatório desenvolvido em desconformidade com o art. 43 da 
Lei n. 8.666/93. Além disso, ficou claro que as condutas do recorrente não 
encontraram amparo nas instruções do Tribunal de Contas. 
11. Daí porque não há que se falar na falta de dolo, pois de modo livre e 
espontâneo anuiu com as condutas impugnadas, violando princípios 
norteadores da licitação e contrariando o art. 11 da Lei n. 8.429/92. 
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 17/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Súmulas do STJ e do STF 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1286329/RJ 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

SECRETÁRIO DE FAZENDA MUNICIPAL. APLICABILIDADE 
DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A AGENTES 
POLÍTICOS MUNICIPAIS. USO INDEVIDO DE VERBA 
PÚBLICA. OMISSÃO QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA 
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES PARA ADEQUÁ-LAS À 
CONDUTA INDIVIDUAL DO RECORRENTE. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no 
sentido de que se aplicam a agentes políticos municipais, tais 
como prefeitos e secretários municipais, as sanções previstas 
na Lei 8.429/1992. 
[…] 6. Agravo Regimental parcialmente provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 17/08/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no Ag) 

Voto divergente? Sim (Aberta a divergência, o Relator acompanhou e o 
julgamento foi por unanimidade) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (Os réus já haviam sido condenados, mas o STJ deu 
parcial provimento ao AgRg, para dar parcial provimento ao 
REsp, acrescentando a um dos réus a condenação por ato de 
improbidade com dano ao erário, alterando a dosimetria) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente, apenas na dosimetria das sanções e 
na distribuição dos ônus sucumbenciais) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

26 
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Recurso nº. REsp 1140315/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 
[…] 3.1. As infrações de que tratam os arts. 9º e 10 da Lei nº 
8.429/92, além de dependerem da comprovação de dolo ou culpa por 
parte do agente supostamente ímprobo, podem exigir, conforme as 
circunstâncias do caso, a prova de lesão ou prejuízo ao erário. 
[…] 5.3.  Com relação ao enriquecimento indevido (art. 9º da LIA) 
ficou demonstrada a má-fé e o locupletamento ilícito, não havendo 
que se falar, por outro lado, em prejuízo ao erário (art. 10 da LIA), já 
que o aresto recorrido não imputou tal conduta ao recorrente. 
5.4. Os atos que não geram, ao menos aparentemente, desfalque 
aos cofres públicos e vantagens pecuniárias ao agente ímprobo, tal 
como ocorre quando há violação dos princípios da administração 
pública (art. 11 da LIA), nem por isso deixam de ser típicos, sendo 
inadmissível concluir-se pelo mero não-sancionamento, sob pena de 
consagrar-se verdadeira impunidade. 
5.5. As sanções aplicadas pelo Tribunal a quo atendem ao princípio 
da proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade 
Administrativa se propõe, tendo em vista as graves condutas 
praticadas pelo recorrente. 
6. Recurso especial conhecido em parte e não provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 10/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmula do STJ + Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

24 
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Recurso nº. MC 16.932/PE 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA 

CAUTELAR INCIDENTAL PARA EMPRESAR EFEITO 
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR 
DEFERIDA MONOCRATICAMENTE E LEVADA AO ÓRGÃO 
COLEGIADO PARA SER REFERENDADA. INTERPRETAÇÃO 
DO ART. 26-C DA LEI COMPLEMENTAR N. 135/2010 
(COGNOMINADA "LEI DA FICHA LIMPA"). AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. 
INSURGÊNCIA DO APELO EXTREMO CONTRA A 
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA PREVISTA NO ARTIGO 
11 DA LEI 8.429/92 SEM QUE TENHA OCORRIDO O EXAME 
DO DOLO POR PARTE DO AGENTE PÚBLICO. PRAZO 
EXÍGUO PARA A ANÁLISE DA ADMISSÃO E JULGAMENTO 
DO RECURSO ESPECIAL FRENTE AO TERMO FINAL PARA 
A ESCOLHA DOS CANDIDATOS E SOLICITAÇÃO DO 
REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL. PRESENÇA DO 
FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. 
[...] 
8. Mantida a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao 
recurso especial interposto pelo ora requerente. Agravo 
regimental prejudicado. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 10/08/2010 
Foi admitido? MEDIDA CAUTELAR PROVIDA 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

ORIGINÁRIA DO STJ 

Voto divergente? Sim (prevaleceu o entendimento do Relator) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (apenas concedeu efeito suspensivo ao REsp) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

ORIGINÁRIA DO STJ 

Número de 
páginas do 
acórdão 

16 
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Recurso nº. REsp 1190740/MG 
Ementa RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

- RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO 
DECORRENTES DE PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA 
INDEVIDA À SERVIDORAS APOSENTADAS - INTERPRETAÇÃO 
EQUIVOCADA DA LEI - ILEGALIDADE RECONHECIDA 
JUDICIALMENTE - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO AGENTE 
PÚBLICO NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA - DESCABIMENTO DA 
IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESSARCIR OS 
COFRES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO 
PELAS RÉS DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - BOA-
FÉ. 
1. O tipo caracterizador do ato de improbidade descrito no art. 10 da 
Lei 8.429/92, exige, para sua configuração, além da prova da lesão 
ao erário, conduta dolosa ou culposa do agente. 
2. Na espécie, com base nas circunstâncias descritas no acórdão 
recorrido, dando conta que os atos praticados foram ancorados em 
interpretação administrativa do departamento jurídico da autarquia e, 
especialmente, pelo fato de a norma que dava suporte ao ato 
impugnado na ação civil pública comportar interpretação em sentidos 
diversos, é de se concluir que a conduta do agente público, 
inobstante contrária à lei, não se deu por dolo ou culpa. 
3. A jurisprudência desta Corte tem flexibilizado a obrigação de 
reposição aos cofres públicos do que foi pago de forma equivocada, 
por inadequada interpretação e aplicação da lei, nos casos em que 
reste evidenciada a boa-fé do servidor. 
4. Recurso Especial não provido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 03/08/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Dispositivo de lei + Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente, apenas para afastar a condenação do 
MP em custas processuais) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 1165505/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 
VEREADORES – EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE 
PERMITIA A CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO – 
EXAME DE LEI LOCAL: SÚMULA 280/STF – APLICAÇÃO DA 
LEI 8.429/1992 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – 
ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO GENÉRICO – NÃO-
COMPROVAÇÃO. 
1. Em sede de recurso especial, não pode o STJ examinar a 
pretensão da parte recorrente, se o Tribunal de origem decidiu 
a lide com base em normas de lei local. 
2. A jurisprudência desta Corte, quanto ao resultado do ato, 
firmou-se no sentido de que se configura ato de improbidade a 
lesão a princípios administrativos, o que, em princípio, 
independe da ocorrência de dano ou lesão ao erário público. 
3. A Segunda Turma firmou entendimento de que, para 
caracterização dos atos previstos no art. 11 da Lei 8.429/1992, 
basta a configuração de dolo lato sensu ou genérico. 
4. Não demonstrada a presença do dolo genérico dos 
vereadores na edição de lei municipal, que previa a contratação 
sem concurso público, descabe a tipificação de ato de 
improbidade administrativa. 
5. Recurso especial provido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 22/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Dispositivo da Constituição + Súmula do STF + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 1127143/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ART. 10, DA LEI 8.429/92. DANO AO 
ERÁRIO. MODALIDADE CULPOSA. POSSIBILIDADE. 
FAVORECIMENTO PESSOAL. TERCEIRO BENEFICIADO. 
REQUISITOS CONFIGURADOS. INCURSÃO NAS 
PREVISÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da 
Lei 8.429/92 exige a comprovação do dano ao erário e a 
existência de dolo ou culpa do agente. Precedentes. 
[…] 5. A lei de improbidade administrativa aplica-se ao 
beneficiário direto do ato ímprobo, mormente em face do 
comprovado dano ao erário público. Inteligência do art. 3º da 
Lei de Improbidade Administrativa. No caso, também está claro 
que a pessoa jurídica foi beneficiada com a prática infrativa, na 
medida em que se locupletou de verba pública sem a devida 
contraprestação contratual. Por outro lado, em relação ao seu 
responsável legal, os elementos coligidos na origem não lhe 
apontaram a percepção de benefícios que ultrapassem a esfera 
patrimonial da sociedade empresária, nem individualizaram sua 
conduta no fato imputável, razão pela qual não deve ser 
condenado pelo ato de improbidade. 
6. Recurso especial provido em parte. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 22/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Dispositivo de lei + Doutrina + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (parcialmente, resultando na condenação de apenas um 
dos réus) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. REsp 1130000/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 11 

DA LEI N. 8.429/92 – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR – 
NÃO REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – CONDUTA 
ILÍCITA, A DESPEITO DA EFICÁCIA DO ATO – PUNIÇÃO DO 
AGENTE – MÁ-FÉ EVIDENTE. 
[…] 3. Os atos de improbidade administrativa tipificados no art. 11 da 
Lei n. 8.429/92 que importem em violação dos princípios da 
administração independem de dano ao erário ou do enriquecimento 
ilícito do agente público. Ademais, a má-fé, neste caso, é palmar. 
Não há como se alegar desconhecimento da vedação constitucional 
para a contratação de servidores sem concurso público, mormente 
quando já passados quase 13 (treze) anos de vigência da Carta 
Política. 
4. O Tribunal de origem não apreciou as questões relativas às 
sanções constantes na Lei n. 8.429/92, em razão de ter entendido 
que não estava configurada a improbidade. Dessa forma, não 
poderia esta Corte Superior aplicar, diretamente, as sanções em 
decorrência da improbidade, sob pena de suprimir instância, 
adentrando em matéria que não foi apreciada pela Corte a quo. 
Recurso especial provido, reconhecendo a prática da improbidade 
administrativa e determinando o retorno dos autos para que o 
Tribunal de origem aplique as sanções contidas na Lei 8.429/92. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 22/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não (O voto-vista acompanhou o relator no mérito, porém 
divergiu na possibilidade de o próprio STJ aplicar as sanções 
no caso. O relator retificou o voto, resultando em decisão 
unânime) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (O STJ reconheceu a ocorrência do ato de improbidade, 
porém determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem 
para a aplicação das sanções) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

22 
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Recurso nº. REsp 1140544/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO 
DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – OFENSA AOS PRINCÍPIO 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 
– NÃO-CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO 
SUBJETIVO (DOLO GENÉRICO). 
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 art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92 tipifica como ato de 
improbidade administrativa deixar o agente de prestar contas, 
quando obrigado a fazê-lo. 
3. O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/92 dispensa a prova 
de dano, segundo a jurisprudência desta Corte. 
4. Exige-se, para enquadramento em uma das condutas 
ofensivas aos princípios da administração pública (art. 11 da 
Lei 8.429/1992), a demonstração do elemento subjetivo,    dolo 
genérico. Precedente do STJ. 
5. Recurso especial não provido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 15/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Dispositivo de lei + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 

 



334 

 

 
Recurso nº. REsp 1184897/PE 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. DANO AO ERÁRIO. 

CULPA. IMPROBIDADE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO. 
INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 
PROPRIAMENTE DITAS. NECESSIDADE. DOSIMETRIA A 
CARGO DO JULGADOR ORDINÁRIO. 
[…] 3. O art. 10 da Lei 8.429/1992, que censura as condutas 
ímprobas por dano ao Erário, admite a modalidade culposa. 
Precedentes do STJ. 
4. O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas 
sim conseqüência necessária do prejuízo causado. 
Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, 
a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada 
de pelo menos uma das sanções legais que, efetivamente, 
visam a reprimir a conduta ímproba e a evitar o cometimento de 
novas infrações. Precedentes do STJ. 
5. A repercussão do dano, o elemento subjetivo do agente e 
outras particularidades do caso concreto devem ser avaliados e 
ponderados pelo julgador ordinário na dosimetria das sanções, 
aplicáveis cumulativamente ou não, à luz dos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 
6. Recurso Especial provido, com o retorno do processo ao 
Tribunal de origem. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 15/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Dispositivo de lei + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (O STJ reconheceu a ocorrência do ato de improbidade, 
porém determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem 
para a aplicação das sanções) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 951.389/SC 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SEM 
LICITAÇÃO.  ATO ÍMPROBO POR ATENTADO AOS PRINCÍPIOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO CRIMINAL 
TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES. 
[…] 2. Conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 
765.212/AC), o elemento subjetivo, necessário à configuração de 
improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 
8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra 
os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença 
de dolo específico. 
3. Para que se concretize a ofensa ao art. 11 da Lei de Improbidade, 
revela-se dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito do 
administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário. 
[…] 7. A multa civil é sanção pecuniária autônoma, aplicável com ou 
sem ocorrência de prejuízo em caso de condenação fundada no art. 
11 da Lei 8.429/92. Precedentes do STJ. 
8. Consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, 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. 
[…] 10. Recurso Especial parcialmente provido para reduzir a sanção 
de proibição de contratar e receber subsídios públicos e afastar a 
transmissão mortis causa da multa civil. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma PRIMEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 09/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Dispositivo de lei + Argumentação (O STJ 
considerou indevida a transmissão mortis causa da pena de 
multa) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (Na verdade, o REsp foi parcialmente provido apenas para 
alterar as sanções aplicadas) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

20 
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Recurso nº. REsp 1106159/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – NULIDADE DA 
CITAÇÃO – SÚMULA 7/STJ – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – APLICAÇÃO DA LEI 
8.429/1992 – COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967 – 
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – ELEMENTO 
SUBJETIVO – DOLO GENÉRICO – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO SEM 
CONCURSO PÚBLICO. 
[…] 3. Não há antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992. O 
primeiro impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a 
segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo 
fato. 
4. O julgamento das autoridades – que não detêm foro constitucional por 
prerrogativa de função, quanto aos crimes de responsabilidade –, por atos 
de improbidade administrativa, continuará a ser feito pelo juízo monocrático 
da justiça cível comum de 1ª instância. 
5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de estar configurado ato 
de improbidade a lesão a princípios administrativos, independentemente da 
ocorrência de dano ou lesão ao erário público. 
6. Não caracterização do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei 
8.429/1992, exige-se o dolo lato sensu ou genérico. 
[…] 8. A contratação de funcionário sem a observação das normas de 
regência dos concursos públicos caracteriza improbidade administrativa. 
Precedentes. 
9. Recurso especial não provido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 08/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Súmula do STJ + Princípio processual + Jurisprudência + 
Argumentação + Precedente do STF (O acórdão discute a 
aplicabilidade da lei de improbidade aos agentes políticos e a 
extensão de decisão do STF a respeito do tema) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

22 
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Recurso nº. REsp 860.085/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. ART. 11 DA LEI 
8.429/1992. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 
IRREGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
[…] 3. Observo que o recorrente invocou a mencionada lei nos 
Aclaratórios, porém o Tribunal a quo não supriu a suposta 
omissão. Em conformidade com a orientação remansosa do 
STJ, caberia à parte, nas razões de seu Recurso Especial, 
alegar violação do art. 535 do CPC, a fim de que o STJ pudesse 
averiguar a existência de possível omissão no julgado. 
4. Ademais, as ponderações feitas pelo Tribunal de origem para 
afastar a ocorrência de improbidade são razoáveis, sobretudo a 
de que a medida foi adotada com o fito de assegurar o Curso de 
Enfermagem e Obstetrícia e teve  anuência do Ministério da 
Educação, que repassava os valores para pagamento. Ficou 
registrado que o próprio Diretor informou ao Ministério Público o 
problema da falta de professores e da necessidade de concurso 
público. 
5. As peculiaridades do caso concreto prestigiadas no acórdão 
recorrido denotam mera irregularidade, e a alteração desse 
entendimento demanda reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 
6. Recurso Especial não conhecido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 08/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 996.791/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MÉDICO. UNICIDADE NOS 
VÍNCULOS MANTIDOS COM O ESTADO. MERA 
IRREGULARIDADE. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. VIOLAÇÃO 
NÃO CONFIGURADA. 
[…] 3. A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da 
moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita 
com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de 
erros toleráveis e meras irregularidades. 
4. Afasta-se a alegada violação do art. 11 da Lei 8.429/1992 na 
hipótese, pois a premissa fática do acórdão recorrido evidencia 
simples irregularidade, sendo razoáveis as ponderações feitas 
pelo Tribunal a quo, sobretudo a de que, abstraída a questão 
formal, houve acumulação de dois cargos distintos de médico - 
situação admitida no art. 37, XVI, "c", da Constituição. 
5. Além de não estar patente a ilegalidade da conduta, inexiste 
substrato fático no acórdão recorrido que denote desvio ético e 
inabilitação moral para o exercício do múnus público. 
6. Recurso Especial não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 08/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 1173845/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 
ANTECIPAÇÃO DO GOZO DO PERÍODO DE FÉRIAS POR 
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS SEM 
LICITAÇÃO. CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. EMBARGOS 
INFRINGENTES. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 207/STJ. 
[…] 5. Embora a configuração de improbidade por atentado aos 
princípios administrativos (art. 11) prescinda da ocorrência de 
enriquecimento ilícito e dano ao Erário - conforme estabelece a 
jurisprudência do STJ -, no caso específico dos autos não se 
vislumbra, na conduta do réu, desvio ético de gravidade apta a 
ensejar a caracterização de improbidade por ofensa aos princípios da 
Administração Pública. 
[…] 8. A condenação foi devidamente motivada e se encontra dentro 
dos limites do art. 12 da Lei 8.429/1992, estando dosada segundo a 
avaliação razoável do Tribunal de origem. Portanto, não merece 
reforma em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 
9. Quanto ao Recurso Especial do réu, aplica-se a Súmula 207/STJ: 
"É inadmissível o Recurso Especial quando cabíveis Embargos 
Infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de origem". 
10. Recurso Especial do Ministério Público não provido. Recurso 
Especial do particular não conhecido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 08/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim/Não (Julgamento em conjunto de dois REsps: um foi 
conhecido, o outro, não) 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. REsp 1023904/RJ 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI  8.429/92. LICITAÇÃO. CONVITE. 
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS 
DEMANDADOS E MÁ-FÉ (DOLO). ELEMENTO SUBJETIVO. ESSENCIAL 
À CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 
211/STJ. 
[..] 4. À luz de abalizada doutrina: "A probidade administrativa é uma forma 
de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da 
Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 
37, §4º). A probidade administrativa  consiste no dever de o "funcionário 
servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas 
funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em 
proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer". O desrespeito a 
esse dever  é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de 
uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é 
uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem 
ao ímprobo ou a outrem(...)." in José Afonso da Silva, Curso de Direito 
Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p-669. 
5. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 
administrativa, por isso que  a ausência de dano ao patrimônio público e de 
enriquecimento ilícito dos demandados, mercê da efetiva prestação dos 
serviços contratados, revela error in judicando a analise do ilícito apenas  
sob o ângulo objetivo. Precedentes do STJ: [...] 
[…] 10. Recurso Especiais interpostos por Osmar Bardasso; Edson de 
Moura Cardoso e  outro; e Berriel 2020 Comércio e Serviços Ltda e outros, 
parcialmente conhecidos e, nesta parte, providos. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 01/06/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmula do STJ + RISTJ + Argumentação + Doutrina + 
Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

25 
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Recurso nº. AgRg no REsp 752.272/GO 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO 

REGIMENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA - LEI N. 8.429/92 - LESÃO A PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO - 
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO - ATO 
DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO - REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - SÚMULA 07/STJ. 
1. Em relação à alegada violação do princípio da legalidade, a 
tese construída pelo recorrente, de que "a aplicação de 
recursos na educação em níveis inferiores ao 
constitucionalmente determinado" (fl. 369) configurou, por si só, 
ato de improbidade administrativa demandaria, na forma com 
apresentada, o revolvimento fático-probatório dos autos - 
procedimento vedado pelo enunciado sumular 7/STJ. 
2. O Tribunal a quo fundamentou seu entendimento, ao concluir 
que não existem dolo ou culpa na conduta do agente, má-fé, e 
muito menos prejuízo ao erário, e deduziu que o ato não se 
amoldaria ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 
3. É indispensável, para a caracterização do ato de 
improbidade administrativa descrito nos arts. 9 e 11 da Lei n. 
8429/92, a existência de dolo genérico, consubstanciado na 
"vontade de realizar fato descrito na norma incriminadora" 
(REsp 765.212/AC. Rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2.3.2010, 
acórdão pendente de publicação). 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 25/05/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmula do STJ + Jutrisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. REsp 1135767/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
VEREADORES. REMUNERAÇÃO DE ASSESSORES. 
DESCONTO COMPULSÓRIO. 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. 
[…] 3. Da aplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 aos agentes 
políticos submetidos ao Decreto-Lei 201/1967 – Prefeitos e 
Vereadores.  Os vereadores não se enquadram dentre as 
autoridades submetidas à Lei nº 1.070/50, que trata dos crimes 
de responsabilidade, podendo responder por seus atos em 
sede de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa. O 
precedente do STF invocado pelos recorrentes – Rcl 2.138/RJ 
– em apoio à tese sobre o descabimento da ação de 
improbidade em face de agente político de qualquer esfera do 
Poderes da União, Estados e Municípios, não se presta, porque 
cuida de caso específico de Ministros de Estado. 
[…] 7. Em resumo, impõe-se a reforma do acórdão atacado 
para diminuir de 10 (dez) para 3 (três) anos a proibição dos 
recorridos de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais e excluir a multa do artigo 538, 
parágrafo único, do CPC. 
8. Recurso especial conhecido em parte e provido também em 
parte. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 25/05/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmula do STF + Jurisprudência + Argumentação + Dispositivo 
de lei + Doutrina 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (parcialmente, apenas para alterar a aplicação das 
sanções) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

29 
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Recurso nº. REsp 414.697/RO 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE. 
LICITAÇÃO IRREGULAR. HOMOLOGAÇÃO. DANO AO ERÁRIO 
NÃO COMPROVADO. 
VIOLAÇÃO DO ART. 10 DA LEI 8.429/1992 CONFIGURADA. 
1. O Tribunal de origem constatou a irregularidade da licitação, por 
não ter sido observada a publicidade do edital, e enquadrou a 
conduta do recorrente no art. 10 da Lei 8.429/1992, que censura os 
atos de improbidade por dano ao Erário. 
2. De acordo com a premissa fática do acordão recorrido, o edital da 
licitação foi publicado no Diário Oficial, tendo faltado divulgação em 
jornal de grande circulação. Tal omissão não foi imputada ao 
recorrente, então prefeito, que apenas homologou o procedimento 
licitatório. 
3. A jurisprudência do STJ rechaça a responsabilidade objetiva na 
aplicação da Lei 8.429/1992, exigindo a presença de dolo nos casos 
dos arts. 9º e 11 – que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado 
aos princípios administrativos, respectivamente – e ao menos de 
culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade por 
dano ao Erário. 
4. Na hipótese, os fatos considerados pelo Tribunal a quo podem 
denotar somente negligência do recorrente por ter homologado a 
licitação, porém não se constatou dano concreto, tanto que não 
houve condenação ao ressarcimento. Nesse contexto, mostra-se 
equivocada a aplicação do art. 10 da Lei 8.429/1992. 
5. Recurso Especial provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 25/05/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 1082437/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

INFRINGENTES. VOTO VENCIDO QUE REFORMOU  A 
SANÇÃO IMPOSTA. MODIFICAÇÃO DE PARTE DA 
SENTENÇA DE MÉRITO. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DA 
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 
RETORNO DOS AUTOS MANIFESTAÇÃO DA MATÉRIA 
DISSIDENTE. (AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 11, INC. V, DA 
LEI Nº 8.429/92) 
1. A reforma quantitativa da resolução de mérito, ainda que 
parcial, e por maioria, enseja o cabimento de embargos 
infringentes. 
2. É que os embargos infringentes são cabíveis quando a 
reforma da sentença de mérito alcança, apenas, o pedido 
mediato (bem da vida), já que integra o objeto do processo. 
Precedentes: REsp 983.010/MG, Quarta Turma, DJ 
17.12.2007; REsp 715.934/RS, Quarta Turma, DJ 05.02.2007; 
REsp 808.439/RJ, DJe 06.03.2008; REsp 672.057/RS, DJe 
26.06.2008; REsp 710940/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU 
04.05.2006. 
[…] 6. Recurso Especial do requerido- recorrente provido para 
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para 
análise dos Embargos Infringentes limitando-se à discussão à 
conclusão da manifestação dissidente e recurso especial do 
Ministério Público Estadual julgado prejudicado. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 18/05/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (Um REsp foi conhecido e provido, julgando-se prejudicado 
o REsp da parte contrária) 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (o STJ deu provimento ao REsp apenas determinando o 
retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fossem 
apreciados os embargos infringentes opostos) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

15 
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Recurso nº. REsp 1183504/DF 
Ementa ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO – 
DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO 
CUSTOS LEGIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA 
DE NULIDADE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PÚBLICO 
– POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO 
PRESENTES NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE 
RESPONSABILIZAÇÃO DO PARECERISTA – ATUAÇÃO DENTRO 
DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS – SÚMULA 7/STJ. 
[…] 3. É possível, em situações excepcionais, enquadrar o consultor 
jurídico ou o parecerista como sujeito passivo numa ação de 
improbidade administrativa. Para isso, é preciso que a peça opinativa 
seja apenas um instrumento, dolosamente elaborado, destinado a 
possibilitar a realização do ato ímprobo. Em outras palavras, faz-se 
necessário, para que se configure essa situação excepcional, que 
desde o nascedouro a má-fé tenha sido o elemento subjetivo 
condutor da realização do parecer. 
[…] 6. O fato de a instância ordinária ter excluído, preliminarmente, o 
recorrido do polo passivo da ação de improbidade administrativa não 
significa que foi subtraído do autor a possibilidade de demonstrar a 
prova em sentido contrário. Na verdade, o que houve é que, com os 
elementos de convicção trazidos na inicial, os magistrados, em 
cognição exauriente e de acordo com o princípio do livre 
convencimento motivado, encontraram fundamentos para concluir 
que, no caso concreto, o recorrido não praticou um ato ímprobo. 
Recurso especial improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 18/05/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Princípio processual + Jurisprudência + 
Súmula do STJ + Dispositivo de lei 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (Trata-se de REsp de 
decisão proferida em agravo de instrumento interposto de 
decisão interlocutória que rejeitou a inicial em relação a um dos 
réus) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. REsp 1107797/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS PELO ENTE MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. 
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LICITAÇÃO 
DIRECIONADA. DANO AO ERÁRIO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. 
FALTA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO CENTRAL DO 
ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. REVISÃO DOS ELEMENTOS 
FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. 
[…] 4. Ademais, mostra-se adequada a condenação com base no art. 
10 da Lei 8.429/1992, tendo em vista que o dano ao Erário está 
inequivocamente evidenciado pela contratação desnecessária e pela 
ausência de prestação do serviço, conforme verificado na instância 
ordinária, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos 
autos. A alteração do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 
7/STJ. 
5. Consigno, ainda, que a tese recursal não encontra guarida na 
jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que a configuração de 
improbidade por atentado aos princípios administrativos (art. 11) 
prescinde da ocorrência de enriquecimento ilícito e dano ao Erário, 
circunstâncias elementares aos arts. 9 e 10, respectivamente. 
6. Os aclaratórios opostos com o expresso intuito de 
prequestionamento não possuem caráter protelatório, nos termos da 
Súmula 98/STJ. 
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
parcialmente provido, tão-somente para afastar a multa prevista no 
art. 538 do CPC. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 18/05/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STF 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (o REsp foi parcialmente provido apenas para afastar a 
incidência da multa processual) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. EDcl no Ag 1092100/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACLARATÓRIOS 

CONHECIDOS COMO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO 
CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ATACADO QUE DESCREVE A 
CONDUTA REPUTADA ÍMPROBA COM O CONSEQUENTE 
ENQUADRAMENTO NO DISPOSITIVO ADEQUADO DA LEI N. 
8.429/92 (LIA). ELEMENTOS DA CONDUTA DOLOSA 
PLENAMENTE CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 9º DA LIA. 
NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 
[…] 5. Não fosse isso suficiente, importante registrar que o dolo que 
se exige para a configuração de improbidade administrativa é a 
simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os 
resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples 
anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente 
público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles 
levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades 
específicas. 
6. Em resumo: trata-se do "dolo genérico" ou simplesmente "dolo" 
(desnecessidade de "dolo específico" ou "especial fim de agir"). 
7. Na espécie, a instância ordinária esclareceu que os agravantes 
depositavam valores em prol de oficiais de justiça (chamados com 
um tanto de eufemismo como "gratificações") com o objetivo de obter 
maior celeridade no cumprimento dos mandados judiciais em 
processos patrocinados pelo escritório, daí porque não há que se 
falar na inexistência do elemento subjetivo. 
8. Estão presentes, portanto, todos os elementos da conduta dolosa, 
razão pela qual não assiste razão aos agravantes. 
9. Agravo regimental não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 11/05/2010 
Foi admitido? Sim (como agravo regimental) 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 723.296/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 
ASSINATURA DE ADITIVOS QUE CONFIGURARAM FRAUDE 
À LICITAÇÃO. 
[…] 9. A discussão acerca da existência de dolo e culpa, na 
forma como articulada no especial, requer a revisitação do 
conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na 
incidência da Súmula n. 7 desta Corte Superior. 
[…] 19. Recursos especiais de Enterpa Ambiental S/A (Qualix 
Serviços Ambientais S/A) e Enterpa Engenharia Ltda.: 
impossível conhecer dos referidos recursos, uma vez que 
extemporâneos, a saber: o acórdão dos embargos de 
declaração foi publicado em 30.6.2003 e os recursos especiais 
foram interpostos antes, em 4.6.2003 (fl. 2.758) e 6.6.2003 (fl. 
2.875), sem ratificação dos seus termos depois da publicação 
do acórdão. Precedentes. 
20. Recurso especial de Paulo Gomes Machado parcialmente 
conhecido e, nesta parte, não provido. Recurso especial de 
Alfredo Mário Savelli não conhecido. Recursos especial de 
Enterpa Ambiental S/A (Qualix Serviços Ambientais S/A) e 
Enterpa Engenharia Ltda. não conhecidos. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 27/04/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente)/Não (Julgamento em conjunto de vários 
REsps: um foi conhecido em parte, os outros, não) 

Fundamentação Súmulas do STJ e STF + Dispositivo da Constituição 
(legitimidade do MP) + Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

17 
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Recurso nº. REsp 1130318/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. FRAUDE AO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DANO AO ERÁRIO. ART. 10 DA LEI 
8.429/1992. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DAS 
SANÇÕES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 
[…] 4. O desprezo ao regular procedimento licitatório, além de ilegal, 
acarreta dano, porque a ausência de concorrência obsta a escolha da 
proposta mais favorável dos possíveis licitantes habilitados a contratar. 
Desnecessário comprovar superfaturamento para que haja prejuízo, sendo 
certo que sua eventual constatação apenas torna mais grave a imoralidade e 
pode acarretar, em tese, enriquecimento ilícito. 
[…] 6. O argumento de que que não houve conduta dolosa, além de 
contrariar as conclusões lançadas no acórdão recorrido, é irrelevante in 
casu. Isso porque a configuração de improbidade administrativa por dano ao 
Erário prescinde da verificação de dolo, sendo admitida a modalidade 
culposa no art. 10 da Lei 8.429/1992. Precedentes do STJ. 
7. A revisão das sanções cominadas pela instância ordinária, em regra, é 
inviável, ante o óbice da já citada Súmula 7/STJ, salvo se verificada a 
inobservância aos limites estabelecidos no art. 12 da Lei 8.429/1992, ou se 
na leitura do acórdão recorrido transparecer falta de proporcionalidade e 
razoabilidade. 
8. Na hipótese, as penas foram aplicadas no patamar mínimo estabelecido 
no art. 12, II, da Lei 8.429/1992, e, diante da afirmação contundente de que 
houve fraude mediante conduta dolosa da então prefeita, de seu marido e 
demais servidores réus, a aplicação cumulativa das penalidades não se 
mostra desproporcional. 
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 27/04/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Dispositivo de lei + Argumentação + Súmula do STJ + 
Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 1129423/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE. 
ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. EX-PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI 
8.429/1992. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967. 
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 
1. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou 
procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, por entender 
configurada improbidade administrativa pela acumulação ilegal de três 
cargos municipais. 
2. Sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no 
Decreto-Lei 201/1967, os prefeitos e vereadores também se submetem aos 
ditames da Lei 8.429/1992, que censura a prática de improbidade 
administrativa e comina sanções civis. 
Precedentes do STJ. 
3. Os recorrentes sustentam que a ausência de dolo e de dano afastam a 
configuração de improbidade, acenando de forma genérica com a Lei 
8.429/1992, sem precisar os dispositivos supostamente violados. 
Deficiência na fundamentação que atrai a aplicação da Súmula 284/STF. 
4. Apenas em obiter dictum, consigno que a tese recursal contraria a 
premissa fática do acórdão recorrido, cuja leitura evidencia a conduta 
dolosa, bem como a ocorrência de prejuízo ao Erário, máxime pela 
constatada incompatibilidade de horários dos cargos ilegalmente 
acumulados. Incidência da Súmula 7/STJ. 
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 20/04/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmula do STJ + Jurisprudência + Precedente do STF (O 
acórdão discute a aplicabilidade da lei de improbidade aos 
agentes políticos e a extensão de decisão do STF a respeito do 
tema) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. REsp 1141721/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONVÊNIO. UTILIZAÇÃO DA VERBA EM 
DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO. ATO ÍMPROBO 
POR VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE HONESTIDADE E 
LEGALIDADE E ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO OU CULPA. APLICAÇÃO 
DAS SANÇÕES COMINADAS ÀS HIPÓTESES DO ART. 11 
DA LEI 8.429/1992. 
[…] 3. A conduta do recorrido amolda-se aos atos de 
improbidade censurados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992, pois vai 
de encontro aos princípios da moralidade administrativa e da 
legalidade. 
4. De acordo com o entendimento da Segunda Turma, a 
configuração dos atos de improbidade que atentam contra os 
princípios da Administração Pública (art. 11) exige a 
comprovação de dolo genérico. 
5. O dano ao Erário não é elementar à configuração de ato de 
improbidade, na forma do art. 11 da Lei 8.429/1992. 
Precedentes do STJ. 
6. O acórdão recorrido deixou de analisar, de maneira 
suficiente, os fatos relevantes à dosimetria da sanção a ser 
aplicada. Assim, caberá ao egrégio Tribunal a quo fixar as 
penas incidentes concretamente. 
7. Recurso Especial parcialmente provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 13/04/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o STJ deu parcial provimento ao REsp, reconhecendo a 
ocorrência do ato de improbidade, porém determinando o 
retorno dos autos para a fixação das penas) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1242530/PR 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. 
SÚMULA 283/STF. PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM ATO 
ÍMPROBO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES. 
PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 
RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO 
DA DIVERGÊNCIA. 
[…] 4. Diante da premissa do acórdão recorrido, de que está 
demonstrada a efetiva participação do réu em ato de 
improbidade administrativa, decorrente de depósito de cheques 
de titularidade da Prefeitura na sua conta particular, verifico que 
as sanções cominadas atendem aos parâmetros legais e não 
se mostram desprovidas de razoabilidade e proporcionalidade, 
estando devidamente fundamentadas. Aplicar entendimento 
diverso esbarra, como regra, no óbice da Súmula 7/STJ. 
5. Em caso de dano ao Erário, por dolo ou culpa, o 
ressarcimento impõe-se como conseqüência lógica, e não como 
sanção propriamente dita. 
[…] 9. Agravo Regimental não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 13/04/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Decisão proferida no Ag + Súmula do STJ + Dispositivo de lei 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no Ag) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

14 
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Recurso nº. REsp 909.446/RN 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. LEI  8.429/92. RESSARCIMENTO DE DANO ERÁRIO. 
IMPRESCRITIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO 
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DE MÁ-FÉ (DOLO). APLICAÇÃO 
DAS PENALIDADES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA 
INDEMONSTRADA. 
[…] 5. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 
administrativa, in casu, inexistente, por isso que  a ausência de dano ao patrimônio 
público e de enriquecimento ilícito dos demandados, tendo em vista a efetiva 
prestação dos serviços, consoante assentado pelo Tribunal local à luz do contexto 
fático encartado nos autos, revelam a desproporcionalidade da sanção imposta à 
parte, ora recorrente, máxime porque não restou assentada a má-fé do agente 
público, ora Recorrente, consoante se conclui do voto condutor do acórdão recorrido: 
"Baliza-se o presente recurso no exame da condenação do Apelante em primeiro 
grau por ato de improbidade, em razão da contração de servidores sem a realização 
de concurso público. Com efeito, a tese do Apelante está adstrita ao fato de que os 
atos praticados não o foram com dolo ou culpa grave, mas apenas decorreram da 
inabilidade do mesmo, além de não terem causado prejuízo ao erário (..)" 6. 
Consectariamente, o Tribunal local incidiu em error in judicando ao analisar o ilícito 
somente sob o ângulo objetivo. 
7. A lei de improbidade administrativa prescreve no capítulo das penas que na sua 
fixação o "juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito 
patrimonial obtido pelo agente." (Parágrafo único do artigo 12 da lei nº 8.429/92). 
8. A aplicação das sanções previstas no art. 12 e incisos da Lei 8.429/92 se 
submetem ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, exceto a reparação do dano ao 
erário, em razão da imprescritibilidade da pretensão ressarcitória (art. 37, § 5º, da 
Constituição Federal de 1988). Precedentes do STJ: [...] 
[…] 1. Ademais, a adoção do novel entendimento desta Corte, no sentido da 
imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, conduz ao 
desprovimento da pretensão recursal quanto à ocorrência da prescrição para a 
propositura da ação ab origine. 
[…] 13. Recurso Especial provido. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 06/04/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação RISTJ + Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

23 
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Recurso nº. REsp 1103633/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO E ATUAL PREFEITO. 
LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DOLO E 
DANO AO ERÁRIO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA A QUO. 
AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 
[…] 7. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade, 
afastado pelo Tribunal a quo na sua fundamentação, por isso que incidiu em 
error in judicando ao analisar o ilícito somente sob o ângulo objetivo, 
consoante se infere do voto condutor, verbis: (...)Nos termos do caput do art. 
11, d a Lei nº 8.429/92: 'Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade , e 
lealdade às instituições e notadamente:...omissis...' A afronta ao princípio da 
moralidade administrava enseja o controle do ato administrativo sob o 
prisma da legalidade lato sensu, ou seja, não somente da vinculação do ato 
à legalidade estrita, da conformidade dos atos com as normas em sentido 
estrito, mas também da conformidade dos atos com os princípios gerais de 
Direito, previstos, explicita ou implicitamente, na Constituição. O controle 
jurisdicional dos atos administrativos abrange, então, o exame da 
conformidade dos elementos vinculados dos atos administrativos com a lei 
(controle de legalidade stricto sensu) e da compatibilidade dos elementos 
discricionários com os princípios constitucionalmente expressos (controle da 
legalidade lato sensu), ressalvado o exame do mérito da atividade 
administrativa, que envolve a análise de oportunidade e conveniência do 
ato. A Carta Maga, no seu art. 37, cobra dos Administradores Públicos um 
comportamento ético, perfilado com o interesse público e dentro dos 
parâmetros legais.(...). (fls. 137/138)  
[…] 11. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença a quo e 
julgar improcedente o pedido da ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 23/03/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

18 
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Recurso nº. REsp 997.564/SP 
Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. TERMOS DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS. SUPOSTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO 
SUBJETIVO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE. 
TIPICIDADE DAS CONDUTAS ÍMPROBAS. 
[…] . Para que se configure a conduta de improbidade administrativa é necessária a 
perquirição do elemento volitivo do agente público e de terceiros (dolo ou culpa), não 
sendo suficiente, para tanto, a irregularidade ou a ilegalidade do ato. Isso porque 
“não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é ilegalidade 
tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente." (REsp n. 
827.445-SP, relator para acórdão Ministro Teori Zavascki, DJE 8/3/2010). 
[…] 7. Imputar a conduta ímproba a agentes públicos e terceiros que atuam 
respaldados por recomendações de ordem técnica provenientes de órgãos 
especializados, sobre as quais não houve alegação, tampouco comprovação, de 
inidoneidade ou de que teriam sido realizadas com intuito direcionado à lesão da 
administração pública, não parece se coadunar com os ditames da razoabilidade, de 
sorte que seria mais lógico, razoável e proporcional considerar como atos de 
improbidade aqueles que fossem eventualmente praticados em contrariedade às 
recomendações advindas da própria administração pública. 
8. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que se faz necessária 
a comprovação dos elementos subjetivos para que se repute uma conduta como 
ímproba (dolo, nos casos dos artigos 11 e 9º e, ao menos, culpa, nos casos do artigo 
10), afastando-se a possibilidade de punição com base tão somente na atuação do 
mal administrador ou em supostas contrariedades aos ditames legais referentes à 
licitação, visto que nosso ordenamento jurídico não admite a responsabilização 
objetiva dos agentes públicos. 
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos, para 
julgar-se improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação do voto, 
considerando-se prejudicados os demais temas discutidos nos autos. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 18/03/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmulas do STJ + Jurisprudência + Argumentação + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

31 
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Recurso nº. REsp 765.212/AC 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO 

PESSOAL EM PROPAGANDA DO GOVERNO. ATO ÍMPROBO POR 
VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE HONESTIDADE E LEGALIDADE E 
ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO OU 
CULPA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES COMINADAS ÀS HIPÓTESES DO 
ART. 11 DA LEI 8.429/1992. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DO VALOR 
GASTO COM A PUBLICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. 
[…] 3. De acordo com o entendimento majoritário da Segunda Turma, a 
configuração dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da 
Administração Pública (art. 11) prescinde da comprovação de dolo. 
Precedentes: REsp. 915.322/MG (Rel. Min. 
Humberto Martins, j. 23/9/2008); REsp. 737.279/PR (Rel. Min. Castro Meira, 
j. 13/5/2008, DJe 21/5/2008). 
[…] 5. Ainda que se admita a necessidade de comprovação desse elemento 
subjetivo, forçoso reconhecer que o art. 11 não exige dolo específico, mas 
genérico: "vontade de realizar fato descrito na norma incriminadora". Nessa 
linha, é desnecessário perquirir a existência de enriquecimento ilícito do 
administrador público ou o prejuízo ao Erário. O dolo está configurado pela 
manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade 
e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da 
impessoalidade. 
[…] 7. O dano ao Erário não é elementar à configuração de ato de 
improbidade pela modalidade do art. 11. De toda sorte, houve prejuízo com 
o dispêndio de verba pública em propaganda irregular, impondo-se o 
ressarcimento da municipalidade. 
[…] 10. Recurso Especial parcialmente provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/03/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Dispositivo de lei + Jurisprudência + Argumentação (discute-se a 
exigência de elemento subjetivo – dolo e culpa – para a 
caracterização dos atos de improbidade. O Relator, embora 
discordando do entendimento esposado no voto-vista, retifica seu 
voto e adere a tal posicionamento, para filiar-se a jurisprudência 
dominante na Primeira Turma) + Dispositivo da Constituição 
(princípios da administração pública) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não (o voto-vista acompanhou o entendimento do Relator) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos fatos? 

Sim (o STJ reconheceu a improbidade, condenou o réu ao 
ressarcimento do dano e determinou o retorno dos autos ao Tribunal 
de origem para a fixação das demais sanções) 

Acórdão do 2º grau 
reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

45 
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Recurso nº. AgRg no REsp 777.337/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PRIVADO PARA 
IMPETRAÇÃO DE MANDADOS DE SEGURANÇA EM FAVOR 
DE AGENTE PÚBLICO. PAGAMENTO COM VERBAS DA 
MUNICIPALIDADE. ALEGADO INTERESSE PÚBLICO NAS 
CONTROVÉRSIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO. 
IMPROBIDADE CONFIGURADA. 
1. Encontra-se sedimentada a orientação jurisprudencial deste 
Tribunal Superior no sentido de que "quando se tratar da 
defesa de um ato pessoal do agente político, voltado contra o 
órgão público, não se pode admitir que, por conta do órgão 
público, corram as despesas com a contratação de advogado" 
(AgRg no REsp 681.571/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, 
Segunda Turma, DJU 29.6.2006). 
[…] 6. De mais a mais, para fins de enquadramento no art. 10 
da Lei n. 8.429/92, basta a configuração da culpa, que, no 
caso, cuja caracterização não encontra qualquer dificuldade, 
em razão do necessário cuidado que todos os agentes públicos 
devem dispensar no trato do erário. 
[…] 8. Daí porque não cabe falar em ausência de prejuízo ao 
erário pela efetiva prestação dos serviços contratados. Em 
primeiro lugar, se houvesse licitação, os serviços poderiam ter 
sido prestados a preço inferior. Além disso, e em segundo 
lugar, a lesão existe na medida em que foi gasto dinheiro 
público para financiamento de ações de interesse privado. 
9. Agravo regimental não provido. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/02/2010 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 827.445/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. ELEMENTO 

SUBJETIVO DA CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE. 
1. A ação de improbidade administrativa, de matriz constitucional (art.37, § 
4º e disciplinada na Lei 8.429/92), tem natureza especialíssima, qualificada 
pelo singularidade do seu objeto, que é o de aplicar penalidades a 
administradores ímprobos e a outras pessoas - físicas ou jurídicas - que com 
eles se acumpliciam para atuar contra a Administração ou que se beneficiam 
com o ato de improbidade. Portanto, se trata de uma ação de caráter 
repressivo, semelhante à ação penal, diferente das outras ações com matriz 
constitucional, como a Ação Popular (CF, art. 5º, LXXIII, disciplinada na Lei 
4.717/65), cujo objeto típico é de natureza essencialmente desconstitutiva 
(anulação de atos administrativos ilegítimos) e a Ação Civil Pública para a 
tutela do patrimônio público (CF, art. 129, III e Lei 7.347/85), cujo objeto 
típico é de natureza preventiva, desconstitutiva ou reparatória. 
2. Não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é 
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do 
agente. Por isso mesmo, a jurisprudência dominante no 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 culposa, nas do artigo 10  [...] 
3. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um 
ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres 
jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável que se reconheça 
ou presuma esse vício justamente na conduta oposta: de ter agido segundo 
aquelas manifestações, ou de não ter promovido a revisão de atos 
praticados como nelas recomendado, ainda mais se não há dúvida quanto à 
lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, 
não tendo havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, 
não há culpa e muito menos improbidade. A ilegitimidade do ato, se houver, 
estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de 
improbidade. 
4. Recurso especial do Ministério Público parcialmente provido. Demais 
recursos providos. 

Relator LUIZ FUX (Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI) 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 02/02/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Doutrina (debateu-se a diferença entre improbidade 
e mera ilegalidade) + Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos fatos? 

Sim (deu-se parcial provimento ao REsp do MP, apenas para afastar 
a incidência de multa processual; deu-se provimento aos REsps dos 
réus, afastando a ocorrência do ato de improbidade) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

168 
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Recurso nº. REsp 246.746/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE 

REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 
UTILIZAÇÃO DA VERBA PARA O CUMPRIMENTO DE OUTRA 
FINALIDADE PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
INEXISTÊNCIA IN CASU. 
[…] 3. A Lei de Improbidade Administrativa deve ser interpretada de acordo 
com a sistemática inaugurada pela Constituição de 1988, que alterou 
sobremaneira o papel das municipalidades no âmbito do direito 
previdenciário. 
4. Muito embora não seja possível estabelecer uma regra geral, o caso dos 
autos não representa improbidade, já que a escolha tomada pelo 
administrador público (de deixar de repassar o tributo aos cofres 
previdenciários) deveu-se à necessidade de saldar dívidas de 
administrações anteriores, a fim de evitar o bloqueio do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM. 
5. Registre-se que não se trata de "carta branca" para que os 
administradores, em toda e qualquer situação, deixem de repassar à 
Seguridade Social o tributo que lhe é devido. Apenas se está afirmando que, 
dadas as peculiaridades do caso concreto, o prefeito não praticou ato 
ímprobo, pois evitou efeitos financeiros ainda mais drásticos para o 
Município e seus servidores. 
6. Recurso Especial não provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/02/2010 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação (No voto-vista, defendeu-se a aplicação do 
princípio da culpabilidade do Direito Penal ao “microssistema 
de proteção da moralidade administrativa”, entendido como 
espécie do “direito sancionador”. Em razão de tal entendimento, 
afastou-se a responsabilidade objetiva) + Doutrina + 
Jurisprudência 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (Aberta a divergência, o Relator acompanhou e o 
julgamento foi por unanimidade) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

29 
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Recurso nº. REsp 1036229/PR 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DO 
ART. 535, II, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. ELEMENTO 
SUBJETIVO. CONDUTA DOLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 
[…] 5. Efetivamente, a configuração do ato de improbidade 
administrativa por lesão aos princípios da Administração Pública não 
exige prejuízo ao erário, nos termos do art. 21 da Lei 8.429/92. 
Entretanto, é indispensável a presença de conduta dolosa do agente 
público ao praticar o suposto ato de improbidade administrativa 
previsto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, elemento 
que não foi reconhecido pela Corte a quo no caso concreto. 
6. Tais considerações, ainda que se trate de ilegalidade ou mera 
irregularidade, afastam a configuração de ato de improbidade 
administrativa, pois não foi demonstrado o indispensável elemento 
subjetivo, ou seja, a prática dolosa da conduta de atentado aos 
princípios da Administração Pública, nos termos do art. 11 da Lei 
8.429/92. É importante ressaltar que a forma culposa somente é 
admitida no ato de improbidade administrativa relacionado a lesão ao 
erário (art. 10 da LIA), não sendo aplicável aos demais tipos (arts. 
9º e 11 da LIA). 
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 

Relator DENISE ARRUDA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 17/12/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Dispositivo de lei + RISTJ + Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 



361 

 

Recurso nº. EDcl no REsp 722.403/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO 

EXISTENTE. (PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ALEGADA 
VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS CONTIDOS NOS ARTS. 333, INC. I, DO 
CPC E ART. 9º, INCS. IV E XII, DA LEI N. 8.429/99. PRETENSA 
TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA NAS 
INSTÂNCIAS A QUO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA 
DESTE STJ.) 
1. Não há que se falar em incidência da Súmula n. 7 desta Corte Superior 
quando o que se deseja unicamente é a valoração de provas cujo teor foi 
exaustivamente exposto no acórdão combatido, a fim de (des)caracterizar 
atos de improbidade. 
2. Cabe, aqui, considerar que o Supremo Tribunal Federal, analisando 
habeas corpus, entendeu não estar caracterizado elemento anímico 
qualquer na ação do agente embargante (seja dolo, seja culpa). 
3. Esse tipo de conclusão feita na seara penal serve de aporte para as 
ações em que se discute improbidade administrativa. Considerações 
dogmáticas e jurisprudenciais. 
4. O alegado "propósito eleitoreiro" que corroboraria a improbidade jamais 
existiu, na medida em que o embargante sequer candidatou-se a cargo 
algum. 
5. Tem-se, na hipótese, isto sim, uma espécie de prestação de contas do 
trabalho realizado na gestão de secretaria de segurança. 
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 

Relator MAURO CAMPBELL MARQUES 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 17/11/2009 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Argumentação (defendeu-se a aplicação do 
princípio da culpabilidade do Direito Penal ao “microssistema 
de proteção da moralidade administrativa”, entendido como 
espécie do “direito sancionador”. Em razão de tal entendimento, 
afastou-se a responsabilidade objetiva) + Doutrina 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (a decisão proferida nos EDcl teve efeitos infringentes, 
dando-se provimento ao REsp) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

16 
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Recurso nº. REsp 1074090/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RELEVÂNCIA 
ECONÔMICA DO DANO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E 
DE MÁ-FÉ (DOLO). APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COGNIÇÃO DE 
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ.  (AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
POR ATO DE IMPROBIDADE REFERENTE À INSTALAÇÃO 
DE REFLETOR PARA ILUMINAR PROPAGANDA POLÍTICA 
DE CANDIDATO À DEPUTADO ESTADUAL QUE, ANTES DA 
CANDIDATURA, ERA PRESIDENTE DA COMPANHIA 
ENERGÉTICA) 
[…] 3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e 
ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade 
quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais 
da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do 
administrador. 
[…] 6. A lei de improbidade administrativa prescreve no capítulo 
das penas que na sua fixação o “juiz levará em conta a 
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 
obtido pelo agente.” (Parágrafo único do artigo 12 da lei nº 
8.429/92). 
[…] 8. Recurso especial não conhecido. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 17/11/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Doutrina + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. AgRg no REsp 763.441/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. 

POSSIBILIDADE. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO 
DA CONDUTA. 
IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 27/10/2009 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Dispositivo de lei + Decisão proferida no REsp 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg, mas sim no REsp 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. REsp 816.193/MG 
Ementa PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 535 E 458 DO 
CPC. INOCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO ATO DE 
IMPROBIDADE DO ART. 10, INCISO X, SEGUNDA PARTE, DA LEI 
8.429/92. POSSIBILIDADE DE ELEMENTO SUBJETIVO DA CULPA 
NAS CONDUTAS DO ART. 10. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO 
SUBJETIVO CULPOSO E PREJUÍZO AO ERÁRIO PRESENTES NO 
ACÓRDÃO A QUO. RECURSO PROVIDO. 
[…] 2. A alegação de ofensa aos artigos 1º, 5º e 10, inciso X, da Lei 
8.429/92 merece acolhida, pois o acórdão recorrido deixou assente a 
existência de dano ao erário por responsabilidade do prefeito 
municipal, à época ordenador de despesas, configurando-se ato de 
improbidade administrativa. 
[…] 4. Doutrina e jurisprudência pátrias afirmam que os tipos 
previstos no art. 10 e incisos (improbidade por lesão ao erário 
público) prevêem a realização de ato de improbidade administrativa 
por ação ou omissão, dolosa ou culposa. Portanto, há previsão 
expressa da modalidade culposa no referido dispositivo, não obstante 
as acirradas críticas encetadas por parte da doutrina. 
5. Restou demonstrada na fundamentação do acórdão atacado a 
existência do elemento subjetivo da culpa do ex-prefeito bem como o 
prejuízo que a negligência causou ao erário, caracterizando-se, por 
isso mesmo, a tipicidade de conduta prevista no art. 10, inc. X, 
segunda parte, da Lei 8.429/92. 
6. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do ex-
prefeito do município de Passos/MG - Nelson Jorge Maia ao 
ressarcimento integral do dano, atualizado monetariamente pelos 
índices legais acrescido de juros de mora na taxa legal, nos termos 
do art. 12, inc. II, da Lei 8.429/92. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 01/10/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o STJ restabeleceu a condenação do réu consignada na 
sentença, a qual havia sido reformada pelo Tribunal a quo) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 1112062/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS DEMANDADOS. 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO DE 
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE DANO 
AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA 
INDEMONSTRADA. 
[…] 3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e 
ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade 
quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais 
da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do 
administrador. 
[…] 8. A ausência de dolo e de dano ao erário encerra hipótese 
de rejeição da ação de improbidade. Isto porque o ato de 
improbidade, na sua caracterização, como de regra, exige 
elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da 
Lei de Improbidade Administrativa, o que afasta, dentro do 
nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade objetiva. 
Precedentes: [...] 
10. O Ministério Público Federal na qualidade de custos legis, 
acertadamente assentou: [...] 
11. Recurso especial desprovido. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 22/09/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação RISTJ + Jurisprudência + Doutrina + Parecer do MP 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

18 
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Recurso nº. REsp 723.494/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. MAJORAÇÃO 

ILEGAL DA REMUNERAÇÃO E POSTERIOR TRANSFORMAÇÃO EM 
AJUDA DE CUSTO SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO AO ERÁRIO. 
OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O COMBALIDO COFRE MUNICIPAL. 
RESTABELECIMENTO DAS SANÇÕES COMINADAS NA SENTENÇA. 
[…] 5. O entendimento de que inexistiu má-fé é irrelevante in casu, pois a 
configuração dos atos de improbidade por dano ao Erário e o dever de 
ressarcimento decorrem de conduta dolosa ou culposa, de acordo com os 
arts. 5º e 10 da Lei 8.429/1992. Precedentes do STJ. 
[…] 8. A ausência de exorbitância das quantias pagas não afasta a 
configuração da improbidade nem torna legítima sua incorporação ao 
patrimônio dos recorridos. Módicos ou não, os valores indevidamente 
recebidos devem ser devolvidos aos cofres públicos. Precedente do STJ. 
[…] 11. Diante do quadro fático delineado pela instância ordinária 
(transformação do inconstitucional aumento em ajuda de custo desvinculada 
de prestação de contas, em montante que ultrapassou a remuneração dos 
vereadores e quase alcançou a do então prefeito, em contraste com o 
insuficiente orçamento existente à época para a realização de ações 
sociais), é razoável fixar a multa em duas vezes o valor do dano. 
12. O ressarcimento ao Erário do valor da majoração indevidamente auferida 
pelos recorridos impõe-se como dívida decorrente do prejuízo causado, 
independentemente das sanções propriamente ditas. 
13. Recurso Especial parcialmente provido. 

Relator HERMAN BENJAMIN 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 01/09/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Dispositivo de lei + Jurisprudência + Argumentação (defendeu-
se a inaplicabilidade do princípio da insignificância, “pois 
inexiste ofensa insignificante ao princípio da moralidade”) 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o STJ restabeleceu o conteúdo da sentença, ressalvada a 
readequação da multa civil) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. REsp 878.506/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIZAÇÃO 
SOLIDÁRIA DOS DEMANDADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICA. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
SUPERFATURAMENTO. COGNIÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. 
SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DE MÁ-FÉ 
(DOLO). APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO 
RACIONAL OU DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. VIOLAÇÃO 
DOS ARTS. 165; 458, II; 463, II e 535, I e II, DO CPC. NÃO 
CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA. 
[…] 3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo 
e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta 
antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração 
Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador. 
[…] 6. A lei de improbidade administrativa prescreve no capítulo das 
penas que na sua fixação o “juiz levará em conta a extensão do dano 
causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.” 
(Parágrafo único do artigo 12 da lei nº 8.429/92). 
[…] 13. Recurso especial conhecido pela alínea "a", do permissivo 
constitucional, e provido para afastar a condenação imposta à parte, 
ora recorrente. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 18/08/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação RISTJ + Jurisprudência + Dispositivo de lei + Dispositivo da 
constituição (legitimidade do MP) + Doutrina 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o STJ afastou a condenação da parte ré) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

21 
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Recurso nº. REsp 654.721/MT 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS 

ESPECIAIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. 
CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PESSOAL SEM A 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
DOLO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. 
RECURSOS PROVIDOS. 
1. "A improbidade administrativa consiste na ação ou omissão 
intencionalmente violadora do dever constitucional de 
moralidade no exercício da função pública, tal como definido 
por lei" (Marçal Justen Filho in Curso de Direito Administrativo, 
3ª ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 828). 
2. Para que se configure a improbidade, devem estar presentes 
os seguintes elementos: o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao 
erário e o atentado contra os princípios fundamentais 
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência). 
3. O ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra, 
exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza 
sancionatória da Lei 8.429/92. 
4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afastaram a 
existência de dolo, bem como de prejuízo ao erário, razão por 
que não há falar em ocorrência de ato de improbidade 
administrativa. 
5. Recursos especiais providos. 

Relator BENEDITO GONÇALVES 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 23/06/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim/Não (Julgamento em conjunto de dois REsps: um foi 
conhecido, o outro, não) 

Fundamentação Doutrina + Jurisprudência  
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o STJ restabeleceu a sentença) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. REsp 950.662/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-
CONFIGURAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. 
NECESSIDADE. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. INADEQUAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL 
DESPROVIDO. 
[…] 4. A configuração do ato de improbidade administrativa não 
exige prejuízo ao erário, nos termos do art. 21 da Lei 8.429/92, 
salvo nas hipóteses do art. 10 da referida norma. Entretanto, é 
indispensável a presença de dolo ou culpa do agente público ao 
praticar o suposto ato de improbidade administrativa, sob pena 
de atribuição de responsabilidade objetiva, o que não é 
admitido por esta Corte Superior. 
5.  Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 734.984/SP, 
1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 16.6.2008; 
REsp 658.415/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 
3.8.2006; REsp 604.151/RS, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. 
Teori Albino Zavascki, DJ de 8.6.2006; REsp 626.034/RS, 2ª 
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 5.6.2006. 
[…] 7. Recurso especial desprovido. 

Relator DENISE ARRUDA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 23/06/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 

 



370 

 

Recurso nº. REsp 805.080/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO 
DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 
INADEQUAÇÃO DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA  DE PAGAMENTO DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA (ART. 11 DA LEI 8.429/92). ELEMENTO SUBJETIVO. MODALIDADE 
CULPOSA. ATIPICIDADE CONFIGURADA. LESÃO AO ERÁRIO (ART. 10 DA LEI 
8.429/92). REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA. 
DANO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS 
ESPECIAIS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSAS PARTES, PROVIDOS. 
[…] 5. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da 
adequação/compatibilidade do ajuizamento de ação civil pública para apurar ato de 
improbidade administrativa. Nesse sentido, os seguintes precedentes: [...] 
[…] 7. A configuração de qualquer ato de improbidade administrativa exige a 
presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois não é admitida a 
responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente 
considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade 
Administrativa. Portanto, é indispensável a presença de conduta dolosa ou culposa 
do agente público ao praticar o ato de improbidade administrativa, especialmente 
pelo tipo previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, especificamente por lesão aos princípios 
da Administração Pública, que admite manifesta amplitude em sua aplicação. Por 
outro lado, é importante ressaltar que a forma culposa somente é admitida no ato de 
improbidade administrativa relacionado à lesão ao erário (art. 10 da LIA), não sendo 
aplicável aos demais tipos (arts. 9º e 11 da LIA). 
[…] 9. O ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA exige para a sua configuração, 
necessariamente, o efetivo prejuízo ao erário, sob pena da não-tipificação do ato 
impugnado. […] 10. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessas partes, 
providos, a fim de julgar improcedentes os pedidos da presente ação civil pública por 
ato de improbidade administrativa. 

Relator DENISE ARRUDA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 23/06/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Dispositivo de lei + RISTJ + Jurisprudência + Doutrina + 
Argumentação 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos fatos? 

Sim (o STJ afastou a condenação por improbidade) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

21 
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Recurso nº. REsp 928.725/DF 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DO ART. 
17 DA LEI 8.429/92. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DAS 
SANÇÕES PESSOAIS. 
SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE 
DANOS. VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA 
DEMANDA COM ESSA FINALIDADE. PRINCÍPIO DA 
INSTRUMENTALIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS 
ATOS PROCESSUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

Relator DENISE ARRUDA (Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI) 

Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 16/06/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Princípios processuais 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou a DECISÃO INTERLOCUTÓRIA que decretou a 
extinção do processo sem resolução de mérito 

Número de 
páginas do 
acórdão 

16 
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Recurso nº. REsp 653.613/DF 
Ementa RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO III DO 

ART. 485 DO CPC. DOLO PROCESSUAL. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. INCISO V DO ART. 485 DO CPC. LITERAL OFENSA 
A DISPOSITIVO DE LEI. VIOLAÇÃO DIRETA E ABERRANTE 
NÃO CONFIGURADA. INCISO IX DO ART. 485 DO CPC. 
ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA 
NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO 
DA PROVA. DESCABIMENTO NA VIA DA RESCISÓRIA. 
1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento 
da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a 
demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal 
como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, 
deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e 
artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos 
magistrados, o que não ocorreu na hipótese. 
[…] 4. A via rescisória não é adequada para a aferição da 
existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para 
corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou 
complementar as provas produzidas no processo originário. 
5. Recurso especial conhecido e desprovido. 

Relator LAURITA VAZ 
Turma QUINTA TURMA 
Julgamento em 26/05/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Dispositivo de lei + Jurisprudência + Parecer do MP 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

ORIGINÁRIO DO TRIBUNAL (AÇÃO RESCISÓRIA) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 875.163/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL POR 

ATO DE  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE 
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
ELEMENTO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ. 
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 
1. A configuração de qualquer ato de improbidade 
administrativa exige a presença do elemento subjetivo na 
conduta do agente público, pois não é admitida a 
responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico 
brasileiro, principalmente considerando a gravidade das 
sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa. 
2. Assim, é indispensável a presença de conduta dolosa ou 
culposa do agente público ao praticar o ato de improbidade 
administrativa, especialmente pelo tipo previsto no art. 11 da 
Lei 8.429/92, especificamente por lesão aos princípios da 
Administração Pública, que admite manifesta amplitude em sua 
aplicação. Por outro lado, é importante ressaltar que a forma 
culposa somente é admitida no ato de improbidade 
administrativa relacionado à lesão ao erário (art. 10 da LIA), 
não sendo aplicável aos demais tipos (arts. 9º e 11 da LIA). 
[…] 4. Provimento do recurso especial. 

Relator DENISE ARRUDA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 19/05/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina  
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (a divergência se restringiu ao juízo de admissibilidade; no 
mérito, o julgamento foi unânime) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (afastou-se a ocorrência de atos de improbidade) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

22 
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Recurso nº. REsp 1054843/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO 

ART. 535 DO CPC: INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. TIPIFICAÇÃO. 
INDISPENSABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO, 
NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 9º E 11 DA LEI 8.429/92 E 
CULPA, PELO MENOS, NAS HIPÓTESES DO ART. 10). 
PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CONFIGURADO, JÁ QUE FOI NEGADA AO RECORRENTE A 
PRODUÇÃO DE PROVA TENDENTE A AFASTAR A 
CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 10/03/2009 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Argumentação  
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (deu-se provimento ao REsp apenas para anular a decisão 
recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância 
para que seja complementada a instrução probatória) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 875.425/RJ 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL POR 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATOS 
IRREGULARES. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE NÃO 
RECONHECIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
SÚMULAS 5 E 7/STJ. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 
11 DA LEI 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE. 
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS 
NO ART. 12 DA LEI 8.429/92. PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INOBSERVADOS. 
READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRECEDENTES DO 
STJ. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
[…] 3. O entendimento majoritário desta Corte Superior é no sentido 
de que a configuração de ato de improbidade administrativa exige, 
necessariamente, a presença do elemento subjetivo, inexistindo a 
possibilidade da atribuição da responsabilidade objetiva na esfera da 
Lei 8.429/92. Nesse sentido, os seguintes precedentes: [...] 
[…] 5. A aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 
8.429/92 exige que o magistrado considere, no caso concreto, "a 
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 
pelo agente" (conforme previsão expressa contida no parágrafo único 
do referido artigo). Assim, é necessária a análise da razoabilidade e 
proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e à 
cominação das penalidades, as quais não devem ser aplicadas, 
indistintamente, de maneira cumulativa. 
[…] 7. Provimento parcial dos recursos especiais, tão-somente para 
readequar as sanções impostas aos recorrentes. 

Relator DENISE ARRUDA 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 09/12/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Súmulas do STJ + Parecer do MP + Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o REsp foi provido parcialmente, apenas para modificar as 
sanções) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

17 
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Recurso nº. REsp 866.129/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VALORES 
RECEBIDOS A MAIOR POR AGENTES POLÍTICOS. 
CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO. LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO 
DOS DEVERES DE MORALIDADE E  IMPESSOALIDADE. 
NÃO COMPROVADOS. DANO EFETIVO. AUSÊNCIA. 
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.  FALTA 
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 
[…] Vale dizer, sem a comprovação do locupletamento ilícito ou 
da má-fé do ex-administrador, corre-se o risco de impor ao 
mesmo uma condenação completamente injusta, o que 
inclusive viria a afrontar o princípio constitucionalmente 
assegurado da presunção de inocência(...)" 5. Recurso especial 
não conhecido. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 20/11/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Argumentação (atestou-se a ausência de prequestionamento) 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

17 
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Recurso nº. AgRg no REsp 929.629/RS 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO ART. 535.  INOCORRÊNCIA. 
INSTAURAÇÃO DE NOVA COMISSÃO. EXCESSO DE 
PODER E DESVIO DE FINALIDADE. PROPORCIONALIDADE 
DA PENA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 07/STJ. 
DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 
10 DA LEI 8.429/92. CULPA. POSSIBILIDADE. 
[…] III - É punível com demissão o servidor que pratica conduta 
tipificada como improbidade administrativa, nos termos do art. 
132, IV, da Lei 8.112/90. Precedente: MS 7081 / DF, 3ª Seção, 
de minha Relatoria, DJU 04.06.2001. 
IV - A análise das alegações recursais no sentido de que a 
penalidade de demissão teria sido imposta de maneira 
desproporcional, tendo em vista os danos causados à 
administração e a vida pregressa do servidor, também 
demandaria indispensável incursão pelo contexto factual e 
probatório dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular n.º 7 
desta e. Corte. 
Agravo regimental desprovido. 

Relator FELIX FISCHER 
Turma QUINTA TURMA 
Julgamento em 20/11/2008 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 895.530/PR 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-
PREFEITO. INAPLICABILIDADE DA LEI 1.070/50. PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO 
JULGADOR NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. REEXAME 
DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N.° 07/STJ. LEGITIMIDADE 
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 
PARTE RÉ. ARTS. 18 E 19 DA LEI Nº 7.347/85. ISENÇÃO. 
DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. 
JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 
1. O "ex-prefeito não se enquadra dentre aquelas autoridades 
que estão submetidas à Lei nº 1.070/1950, que dispõe sobre os 
crimes de responsabilidade, podendo responder por seus atos 
em sede de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa" 
(RESP 764.836/SP, Relator Ministro José Delgado, Relator p/ 
acórdão Ministro Francisco Falcão, DJ 10.03.2008). 
2. As sanções do art. 12, I, II e II, da Lei n.° 8.429/92 não são 
necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua 
dosimetria; 
aliás, como deixa entrever o parágrafo único do mesmo 
dispositivo. 
[…] 18. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 
parte, desprovido. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 18/11/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Dispositivo da Constituição (legitimidade do MP) + Dispositivo 
de lei + Jurisprudência + Argumentação (interpretação 
teleológica de dispositivos de lei) + Doutrina 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente, apenas para modificar a aplicação das 
sanções em favor da tese do MP) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

48 
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Recurso nº. AgRg no Ag 1050471/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO 
INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE 
NECESSÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE.  
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211 E 320 
DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. 
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 21/10/2008 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no Ag + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

5 

 



380 

 

 
Recurso nº. REsp 915.322/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 11 

DA LEI N. 8.429/92 – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA, 
SEM CONCURSO, PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA DE SERVIÇO EM 
PREFEITURA – DOLO OU CULPA – NATUREZA DISTINTA DO 
TIPO – RELAÇÕES CONTRATUAIS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA, 
A DESPEITO DA EFICÁCIA DO ATO – PUNIÇÃO DO AGENTE – 
CULPA RELATIVA AO ART. 11 – PERDA DE DIREITOS POLÍTICOS 
– RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
[…] 1.1. Violar princípio constitucional é agir ilicitamente no âmbito da 
Lei de Improbidade. A contratação de servidor em 1990 e sua 
mantença até 1998 não pode ser escusada por alegações genéricas 
de ignorância da norma. Essa progressão temporal afasta o 
argumento da ausência de dolo ou culpa. E, o caráter das previsões 
do art. 11 da Lei de Improbidade volta-se ao desvalor da ação. 
[…] 3.  DA SANÇÃO À CONDUTA ÍMPROBA. O ato é inválido e teve 
sua eficácia postergada por 8 anos. A legitimidade para tornar 
ineficaz o ato caberia ao recorrido. A violação principiológica era de 
conhecimento palmar. Não havia zona cinzenta de juridicidade capaz 
de desestimular o agente ao cumprimento de seu dever legal e 
constitucional. O período de 3 anos é suficiente para marcar 
temporalmente a exclusão política do recorrido e apreciar de modo 
proporcional o desvalor de sua ação. 
Recurso especial provido, aplicando-se ao recorrido a pena de perda 
dos direitos políticos por três anos. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 23/09/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação (desnecessidade de dano ao erário para 
caracterização de improbidade) + Jurisprudência  

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (Aberta a divergência, o Relator acompanhou e o 
julgamento foi por unanimidade) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (restaurou-se a sentença que reconheceu o ato de 
improbidade, porém reduziu-se a sanção aplicada) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

30 
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Recurso nº. REsp 917.437/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. 
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
DANO AO ERÁRIO. 
1. É cediço que "não havendo prova de dano ao erário, afasta-
se a sanção de ressarcimento prevista na primeira parte do 
inciso III do art. 12 da Lei 8.429/92. As demais penalidades, 
inclusive a multa civil, que não ostenta feição indenizatória, são 
perfeitamente compatíveis com os atos de improbidade 
tipificados no art. 11 da Lei 8.429/92 (lesão aos princípios 
administrativos)."  (REsp nº 880.662/MG, Rel. Min. CASTRO 
MEIRA, DJ de 01/03/2007, p. 255). 
[...] 5. Recurso Especial do Ministério Público Estadual 
desprovido. 

Relator FRANCISCO FALCÃO (Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX) 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 16/09/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade + Doutrina  

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência, após voto de desempate) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

31 
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Recurso nº. REsp 799.511/SE 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. 
RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR (PNAE). MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 
1. A atipicidade dos fatos, à luz da prova produzida na fase de 
defesa prévia da ação de improbidade, decorrente da análise 
das atividades do prefeito, conducentes à rejeição da ação, 
interditam a cognição do Tribunal na forma da Súmula 7/STJ. 
[...] 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 09/09/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto 
divergente? 

Sim (prevaleceu o entendimento do Relator) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou 
ou manteve a 
sentença? 

AÇÃO ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL 

Número de 
páginas do 
acórdão 

23 
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Recurso nº. REsp 940.629/DF 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. LICITAÇÃO. 

NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO DOLO DO AGENTE 
PÚBLICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 
SÚMULA 07/STJ. 
1. Nem todo o ato irregular ou ilegal configura ato de 
improbidade, para os fins da Lei 8.429/92. A ilicitude que expõe 
o agente às sanções ali previstas está subordinada ao princípio 
da tipicidade: é apenas aquela especialmente qualificada pelo 
legislador. 
2. As condutas típicas que configuram improbidade 
administrativa estão descritas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 
8.429/92, sendo que apenas para as do art. 10 a lei prevê a 
forma culposa. Considerando que, em atenção ao princípio da 
culpabilidade e ao da responsabilidade subjetiva, não se tolera 
responsabilização objetiva e nem, salvo quando houver lei 
expressa, a penalização por condutas meramente culposas, 
conclui-se que o silêncio da Lei tem o sentido eloqüente de 
desqualificar as condutas culposas nos tipos previstos nos arts. 
9.º e 11. 
3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de 
recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07 desta 
Corte. 
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
improvido. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 16/08/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. APn .451/PB 
Ementa Penal. Processo penal. Crime de responsabilidade imputado a 

Presidente de Tribunal de Justiça. Precatórios. Artigo 100, § 6º, 
da CF. Titularidade do Ministério Público para oferecimento da 
denúncia perante o STJ. Auto-suficiência da descrição típica 
constitucional. 
Definição precisa do preceito secundário aplicável com a 
indicação relativa à aplicação da lei dos crimes de 
responsabilidade. 
Titularidade do cargo. Denúncia que associa a conduta 
praticada a uma quebra na ordem de pagamento de 
precatórios. Subsunção inexistente. 
[...] 
Denúncia rejeitada. 

Relator ELIANA CALMON (Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY 
ANDRIGHI) 

Turma CORTE ESPECIAL 
Julgamento em 21/05/2008 
Foi admitido? N/A 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação N/A 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

N/A 

Voto divergente? N/A 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

N/A 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

N/A 

Número de 
páginas do 
acórdão 

N/A 
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Recurso nº. REsp 737.279/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM 

CONCURSO PÚBLICO. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO A PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS. 
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. 
1. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº 
8.429/92, em princípio, não exige dolo ou culpa na conduta do agente 
nem prova da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou 
imoralidade administrativa para restar configurado o ato de 
improbidade. Caso reste demonstrada a lesão, o inciso III do art. 12 
da Lei nº 8.429/92 autoriza seja o agente público condenado a 
ressarcir o erário. 
2. A conduta do recorrente de contratar e manter servidores sem 
concurso público na Administração amolda-se ao caput do art. 11 da 
Lei nº 8.429/92, ainda que o serviço público tenha sido devidamente 
prestado. 
3. Não havendo prova de dano ao erário, não há que se falar em 
ressarcimento, nos termos da primeira parte do inciso III do art. 12 da 
Lei 8.429/92. As demais penalidades, inclusive a multa civil, que não 
ostenta feição indenizatória, são perfeitamente compatíveis com os 
atos de improbidade tipificados no art. 11 da Lei 8.429/92 (lesão aos 
princípios administrativos). 
4. Acórdão reformado para excluir a condenação ao ressarcimento de 
danos e reduzir a multa civil de dez para três vezes o valor da última 
remuneração recebida no último ano de mandato em face da 
ausência de prejuízo ao erário. 
5. Recurso especial provido em parte. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 13/05/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Dispositivo de lei + Jurisprudência  
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o REsp foi parcialmente provido apenas para modificar a 
aplicação das sanções) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

14 
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Recurso nº. REsp 988.374/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. 
[…] 3. Em princípio, a lesão a princípios administrativos contida no 
art. 11 da Lei nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do 
agente, nem prova da lesão ao erário público. Basta a simples 
ilicitude ou imoralidade administrativa para restar configurado o ato 
de improbidade. Caso reste demonstrada a lesão, e somente neste 
caso, o inciso III, do art. 12 da Lei nº 8.429/92 autoriza seja o agente 
público condenado a ressarcir o erário. 
4. A conduta do recorrido, ao contratar e manter servidores sem 
concurso público na Administração, amolda-se ao caput do art. 11 da 
Lei nº 8.429/92, ainda que o serviço público tenha sido devidamente 
prestado, bem como não tenha havido má-fé na conduta do 
administrador. 
5. Não havendo prova de dano ao erário, não há que se falar em 
ressarcimento, nos termos da primeira parte do inciso III do art. 12 da 
Lei 8.429/92. As demais penalidades, inclusive a multa civil, que não 
ostenta feição indenizatória, são perfeitamente compatíveis com os 
atos de improbidade tipificados no art. 11 da Lei 8.429/92 (lesão aos 
princípios administrativos). 
6. Acórdão reformado, fixando-se a multa civil em três vezes o valor 
da remuneração recebida no último ano de mandato. 
7. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 06/05/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmula do STJ + Dispositivo de lei + Jurisprudência  
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (Aberta a divergência, o Relator acompanhou e o 
julgamento foi por unanimidade) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o REsp foi provido em parte apenas para alterar a fixação 
das sanções) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

14 
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Recurso nº. REsp 488.842/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. 
SERVIÇO DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. 
VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÕES (LEI 8.666/93, ARTS. 3º, 13 E 25) 
E À LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92, ART. 11). EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO 
ERÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL EM PATAMAR MÍNIMO. 
1. A contratação dos serviços descritos no art. 13 da Lei 8.666/93 
sem licitação pressupõe que sejam de natureza singular, com 
profissionais de notória especialização. 
2. A contratação de escritório de advocacia quando ausente a 
singularidade do objeto contatado e a notória especialização do 
prestador configura patente ilegalidade, enquadrando-se no conceito 
de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, e inciso I, 
que independe de dano ao erário ou de dolo ou culpa do agente. 
3. A multa civil, que não ostenta feição indenizatória, é perfeitamente 
compatível com os atos de improbidade tipificados no art. 11 da Lei 
8.429/92 (lesão aos princípios administrativos), independentemente 
de dano ao erário, dolo ou culpa do agente. 
4. Patente a ilegalidade da contratação, impõe-se a nulidade do 
contrato celebrado, e, em razão da ausência de dano ao erário com a 
efetiva prestação dos serviços de advocacia contratados, deve ser 
aplicada apenas a multa civil, reduzida a patamar mínimo (10% do 
valor do contrato, atualizado desde a assinatura). 
5. Recurso especial provido em parte. 

Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (Rel. p/ Acórdão Ministro 
CASTRO MEIRA) 

Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 17/04/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Dispositivo de lei + Jurisprudência + Doutrina  
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o REsp foi parcialmente provido apenas para alterar a 
fixação das sanções) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

26 
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Recurso nº. REsp 772.241/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDORES SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-
DE-OBRA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DOS 
DEVERES DE MORALIDADE E  IMPESSOALIDADE. LESÃO À 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PENA DE RESSARCIMENTO. 
DANO EFETIVO. SANÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS 
COMPATÍVEIS COM A INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, 
DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 
[…] 2. A Lei nº 8.429/92, da Ação de Improbidade Administrativa, 
explicitou o cânone inserto no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal 
de 1988, tendo por escopo impor sanções aos agentes públicos 
incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em 
enriquecimento ilícito (artigo 9º); b) causem prejuízo ao erário público 
(artigo 10); e c) atentem contra os princípios da Administração 
Pública (artigo 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade 
administrativa. 
[…] 6. A aplicação das sanções, nos termos do artigo 21, da Lei de 
Improbidade, independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público, uma vez que há medidas repressivas que não guardam, 
necessariamente, conteúdo econômico; [...] 
[…] 11. Recurso especial parcialmente provido para, com fulcro no 
art. 12, III da Lei 8.429/92, impor aos recorridos a proibição de 
contratar com o Poder Público, pelo prazo de 03 (três) anos, tendo 
em vista que as sanções da Lei 8.429/92 não são cumulativas (REsp 
658389/MG, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 03.08.2007). 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 15/04/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Dispositivo de lei 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu o entendimento do Relator, após o voto de 
desempate) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o STJ decidiu pela ocorrência da improbidade) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

24 

 



389 

 

Recurso nº. REsp 864.163/RS 
Ementa RECURSO ESPECIAL. CRIME DE SEQÜESTRO. 

CONHECIMENTO PELA ALÍNEA "B". ATO DE GOVERNO 
LOCAL. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 
NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO ARTIGO 619 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO NÃO 
APONTADA. SÚMULA Nº 284/STF. NÃO-CONHECIMENTO. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. 
REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 
[...] 
10. Recurso parcialmente conhecido e improvido. 

Relator HAMILTON CARVALHIDO 
Turma SEXTA TURMA 
Julgamento em 01/04/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação RISTJ + Jurisprudência + Súmulas do STF e STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (OBSERVAR QUE NÃO SE TRATA DE AÇÃO DE 
IMPROBIDADE, E SIM DE AÇÃO PENAL) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

36 
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Recurso nº. REsp 727.131/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO POPULAR. 
ANALOGIA (UBI EADEM RATIO IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO). 
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 
1. A Ação Civil Pública e a Ação Popular veiculam pretensões 
relevantes para a  coletividade. 
2. Destarte, hodiernamente ambas as ações fazem parte de um 
microssistema de tutela dos direitos difusos onde se encartam a 
moralidade administrativa sob seus vários ângulos e facetas. Assim, 
à míngua de previsão do prazo prescricional para a propositura da 
Ação Civil Pública, inafastável a incidência da analogia legis, 
recomendando o prazo quinquenal para a prescrição das Ações Civis 
Públicas, tal como ocorre com a prescritibilidade da Ação Popular, 
porquanto ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio. [...] 
[…] 4. A Medida Provisória 2.180-35 editada em 24/08/2001, no afã 
de dirimir dúvidas sobre o tema, introduziu o art. 1º- C na Lei nº 
9.494/97 (que alterou a Lei 7.347/85), estabelecendo o prazo 
prescricional de cinco anos para ações que visam a obter 
indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de 
direito público e privado prestadores de serviço público, [...] 
12. Recurso Especial provido para acolher a prescrição qüinqüenal 
da Ação Civil Pública, mercê da inexistência de prova de dolo, 
restando prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 11/03/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Doutrina + Dispositivo de lei (medida provisória) + 
Jurisprudência  

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (Na verdade, o REsp foi provido para reconhecer a 
prescrição) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

27 
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Recurso nº. REsp 728.341/SP 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
SÚMULA 7/STJ. ARESTO RECORRIDO. FUNDAMENTO 
INATACADO. SÚMULA 283/STF. LESÃO AO ERÁRIO. 
PROVA DO DANO. NECESSIDADE. 
[…] 3. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) 
prevê a responsabilização do agente público quando da prática 
de atos que importem: a) enriquecimento ilícito do gestor (art. 
9º); b) prejuízo ao erário (art. 10) e c) lesão aos princípios da 
administração pública (art. 11). 
4. As infrações de que tratam os arts. 9º e 10 da Lei nº 
8.429/92, além de dependerem da comprovação de dolo ou 
culpa por parte do agente supostamente ímprobo, podem 
exigir, conforme as circunstâncias do caso, a prova de lesão ou 
prejuízo ao erário. Já o art. 11 elenca diversas infrações para 
cuja consecução, em tese, é desnecessário perquirir se o 
gestor público se comportou com dolo ou culpa, ou se houve 
prejuízo material ao erário. 
5. Havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de 
contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é 
considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da 
Administração Pública. 
[...] 
8. Recurso especial conhecido em parte e provido também em 
parte. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 06/03/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmulas do STJ e STF + Dispositivo de lei + Jurisprudência  
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (Na verdade, o STJ reformou o entendimento do Tribunal 
acerca do dano ao erário, determinando a remessa dos autos à 
origem para que houvesse expresso pronunciamento quanto à 
ocorrência ou inocorrência do dano) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. REsp 908.764/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART. 11 

DA LEI N. 
8.429/92 - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - DOLO OU CULPA - ANÁLISE DO 
ELEMENTO SUBJETIVO - ARTS 458 E 535 DO CPC - VIOLAÇÃO - 
ALÍNEA "C" - NÃO-CONHECIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DO 
DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. 
1. O que se extrai do acórdão recorrido, ou seja, a moldura fática ali 
assentada, é a seguinte: (I) O Prefeito do Município de Santa Luzia 
celebrou com José Sudário de Castro um contrato de comodato sem 
expressa autorização legislativa; (II) Tal fato não ensejou, como 
reconhecida em ambas as instância, dano ao erário. 
2. O Tribunal a quo negou vigência ao art. 458 do CPC, incisos II e III 
por deixar de fundamentar sua decisão no sentido de haver dolo ou 
culpa na conduta do agente, ou mesmo má-fé, e muito menos 
prejuízo ao erário. No mesmo sentido, violou o art. 535, II do CPC. 
3. A controvérsia instaura-se na necessidade de se analisar dolo ou 
culpa do agente, para a tipificação da conduta no art. 11 (violação 
dos princípios da administração), razão pela qual deve o Tribunal a 
quo adentrar nesta questão, restando prejudicada a análise do 
referido artigo da Lei de Improbidade, sob pena de supressão de 
instância. 
Recurso especial parcialmente conhecido e provido, determinando-se 
a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a integração do 
julgado. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 21/02/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (o REsp foi parcialmente provido, reconhecendo o STJ 
haver omissões no acórdão por não ter o Tribunal a quo se 
pronunciado acerca da presença ou ausência de dolo) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. REsp 965.671/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO-

CARACTERIZAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS. 
NÃO-PROVOCAÇÃO DE PREJUÍZOS AO MUNICÍPIO. 
1. É de ser mantido acórdão que, seguindo entendimento da 
sentença, considera improcedente ação de improbidade 
administrativa contra prefeito municipal que deixa de repassar 
aos cofres da Previdência Social valores recolhidos de 
contribuição previdenciária. 
2. Débitos questionados que se encontram negociados com o 
INSS. 
3. Ausência de prejuízo ao município. 
4. Não-caracterização da infração administrativa capitulada nos 
arts. 10, caput, e incisos X e XI, e art. 11, caput, incisos I e II, 
da Lei n. 8.429/92. 
5. Parecer da matéria pública pela confirmação do decisório 
recorrido. 
6. Recurso especial não-provido. 

Relator JOSÉ DELGADO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 21/02/2008 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Parecer do MP + Acórdão do 2º grau 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 904.207/RN 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. REPASSE DE 
VERBAS DA UNIÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO 
DE AFRONTA À SÚMULA 208/STJ E AOS ARTIGOS 3º E 6º , 267, 
VI E 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 2º DA LEI 
8.429/92. NÃO-OCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO-DEMONSTRADO. 
ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
RECURSO ESPECIAL NÃO-CONHECIDO. 
[…] 2. Não cabe recurso especial por violação de súmula. 
3. Não se conhece de recurso pelo dissídio se a parte não proceder 
ao necessário cotejo analítico a fim de evidenciar a similitude entre os 
casos confrontados e as diferentes soluções encontradas para eles. 
Além disso, não servem para demonstração da divergência acórdãos 
oriundos do mesmo tribunal. 
4. Não foram prequestionados os artigos [...] 
Incide, in casu, a Súmula 7/STJ. 
6. Carece de suporte a alegativa de violação do artigo 2º da  Lei 
8.429/92 por impossibilidade jurídica do pedido, por não se aplicar a 
Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos. 
Novamente, o acórdão impugnado está em sintonia com a 
jurisprudência do STJ. 
7. Recurso especial não-conhecido. 

Relator JOSÉ DELGADO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 18/12/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Argumentação (ausência de prequestionamento e 
impossibilidade jurídica do pedido – inaplicabilidade da lei de 
improbidade aos agentes políticos) + Jurisprudência + Súmula 
do STJ 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. AgRg no Ag 931.952/RS 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE 
EXAME DO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE PRECEITOS 
DITOS VIOLADOS QUE IMPLICAM REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICA. 
REPETIÇÃO DA MESMA ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA NO 
BOJO DO RECURSO ESPECIAL. 
NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
1. Em exame agravo regimental interposto por José Inácio 
Ferreira Pires contra decisão que desproveu agravo de 
instrumento em face da ausência de violação dos artigos 458 e 
535 do CPC e de impossibilidade de conhecimento do apelo 
nobre por incidência da Súmula 7-STJ. 
2. O agravante repisa os mesmos fundamentos desenvolvidos 
no recurso especial sem apresentar nenhum argumento 
modificador do decisório agravado. 
3. Agravo regimental não-provido. 

Relator JOSÉ DELGADO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 18/12/2007 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Decisão proferida no Ag 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Não 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. REsp 734.984/SP 
Ementa RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE 
DOLO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. O ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra, exige 
elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei de 
Improbidade Administrativa. 
[…] 3. É que "o objetivo da Lei de Improbidade é punir o 
administrador público desonesto, não o inábil. Ou, em outras 
palavras, para que se enquadre o agente público na Lei de 
Improbidade é necessário que haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao 
ente público, caracterizado pela ação ou omissão do administrador 
público." (Mauro Roberto Gomes de Mattos, em "O Limite da 
Improbidade Administrativa",  Edit. América Jurídica, 2ª ed. pp. 7 e 8). 
"A finalidade da lei de improbidade administrativa é punir o 
administrador desonesto" (Alexandre de Moraes, in "Constituição do 
Brasil interpretada e legislação constitucional", Atlas, 2002, p. 
2.611)."De fato, a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil, 
despreparado, incompetente e desastrado" (REsp 213.994-0/MG, 1ª 
Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DOU de 27.9.1999)." (REsp 
758.639/PB, Rel. Min. José Delgado, 1.ª Turma, DJ 15.5.2006) 4. A 
Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o 
cânone do art. 37, § 4º da Constituição Federal, teve como escopo 
impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de 
improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento 
ilícito (art.9º); b) que causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) 
que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), 
aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa. 
5. Recurso especial provido. 

Relator JOSÉ DELGADO (Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX) 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 18/12/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

51 
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Recurso nº. REsp 593.522/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE – 

QUESTÕES PROCESSUAIS – REEXAME PELO JUDICIÁRIO DAS 
CONTAS APROVADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS – 
POSSIBILIDADE. 
1. Acórdão que não contém omissão alguma, com análise detalhada 
das questões ligadas ao MP, tais como legitimidade e interesse de 
agir. 
2. Em relação às alegações em torno da prova, cerceamento de 
defesa pelo julgamento antecipado, incide na espécie o óbice da 
Súmula 07/STJ. 
3. Os fatos narrados na inicial pelo MPF restaram incontroversos, 
não havendo contestação por parte dos réus, ora recorrentes, 
limitando-se a defesa a discutir a licitude das Operações de Compra 
e Venda de Letras Financeiras do Tesouro Municipal, sem licitação e 
com deságio. 
4. Venda que importou em prejuízo aos cofres municipais pelo 
deságio excessivo dos títulos e apropriação de elevados ganhos para 
os intermediários do mercado mobiliário. 
5. As contas do poder público e os contratos administrativos são 
examinados pelos Tribunais de Contas sob a ótica do acerto ou 
desacerto administrativo, por ser a Corte de Contas órgão integrante 
do Poder Legislativo, auxiliando-o no controle externo. 
6. O controle externo não exime o Poder Judiciário de apreciar as 
contas e os contratos sob a ótica da legalidade. 
7. Perquirir sobre a existência de dolo ou culpa, como o fez o 
Tribunal de Apelação, encontra óbice na Súmula 07/STJ. 
8. Recursos especiais não providos. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 27/11/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim/Não (trata-se de 14 REsps distintos: 13 foram conhecidos, 
1 não) 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

33 
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Recurso nº. REsp 985.959/SP 
Ementa AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBRA 

REALIZADA SEM LICITAÇÃO. PRESIDENTE DE COMISSÃO. 
LIMITES DE SUA ATUAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 
IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO AO 
PAGAMENTO DE MULTA. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO 
CONFIGURADA. CONCEITUAÇÃO AMPLIADA DA LEI DE 
IMPROBIDADE PARA "AGENTE PÚBLICO". 
I - Trata-se de ação civil por improbidade administrativa movida 
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra diversos 
agentes públicos, dentre eles o ora recorrente, que foi 
condenado também ao pagamento do ressarcimento, além da 
multa, porque na qualidade de presidente da Comissão 
Organizadora da Feira de Animais esteve relacionado à obra 
efetuada sem licitação. 
II - A pretendida discussão sobre não ter o recorrente 
concorrido ou induzido as autoridades envolvidas, bem como 
sobre não ter agido com dolo ou culpa, demandam o reexame 
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no 
âmbito do recurso especial, frente ao óbice sumular 7/STJ. 
III - O pedido do pagamento da multa também foi feito para o 
ora recorrente, não se caracterizando a alegada decisão como 
ultra petita. 
IV - Nos termos da ampla conceituação de "agente público" 
feita pela Lei de Improbidade Administrativa (artigos 1º e 2º), o 
recorrente nela se enquadra para os fins da aplicação da multa. 
V - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. 

Relator FRANCISCO FALCÃO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 06/11/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmula do STJ + Dispositivo de lei + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 884.083/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO QUE, 
NO EXERCÍCIO DO MANDATO, VINCULOU SUA IMAGEM A 
REPASSE DE VERBA PÚBLICA COMO SE FOSSE DOAÇÃO 
PESSOAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU QUE A CONDUTA DO 
AGENTE SE ENQUADROU NO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92, 
FUNDAMENTANDO-SE EM PRECEITOS CONSTITUCIONAL (ART. 
37, § 1º) E INFRACONSTITUCIONAL (ART. 11, I, LEI 8.429/92). 
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. 
APLICAÇÃO DA PENA (ART. 12, III, LEI 8.429/92). SUSPENSÃO DE 
DIREITOS POLÍTICOS POR TRÊS ANOS. PROPORCIONALIDADE 
E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE 
LESÃO PATRIMONIAL AO ERÁRIO. PRECEDENTES. 
[…] 5. A jurisprudência desta Corte vem-se alinhando no 
entendimento de que, quanto ao art. 11 da Lei 8.429/92, por tratar-se 
de violação a princípios administrativos, a lei não exige prova da 
lesão ao erário público. Nesse ponto, basta a simples ilicitude ou 
imoralidade administrativa para restar configurado o ato de 
improbidade. Caso reste demonstrada a lesão, o inciso III, do art. 12, 
da mesma lei, autoriza seja o agente público condenado a ressarcir o 
erário. Se não houver dano ou se este não restar demonstrado, o 
agente poderá ser condenado às demais sanções previstas no 
dispositivo como a perda da função pública, a suspensão dos direitos 
políticos, a impossibilidade de contratar com a administração pública 
por determinado período de tempo, dentre outras [...] 
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-
provido. 

Relator JOSÉ DELGADO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 18/10/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Argumentação + Dispositivo de lei + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu o entendimento do Relator) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

24 
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Recurso nº. REsp 977.252/PR 
Ementa AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.  POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 
PARTICIPAÇÃO DESONESTA DO RECORRENTE. 
COMPROVAÇÃO. LESÃO AO ERÁRIO. 
SÚMULA 7/STJ. 
I - A despeito de cuidar-se de ação de improbidade administrativa, 
visando a apuração de responsabilidade decorrente de dispensa de 
licitação injustificada, entendendo o magistrado que a documentação 
dos autos se mostra suficiente, em se tratando de matéria de direito, 
é possível julgar antecipadamente a lide. Precedentes: REsp nº 
436.232/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 10.03.2003, AgRg no Ag nº 
565.695/MG, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 31.05.2004. 
II - Incide o óbice sumular 7/STJ ao inconformismo, no tocante à 
alegação de que não houve participação desonesta do recorrente no 
caso em tela, uma vez que o aresto recorrido constatou o dolo dos 
requeridos. 
III - O recorrente alega que o dano ao erário não pode ser presumido, 
mas tal alegação não é pertinente aos autos, na medida em que o 
Tribunal a quo, mantendo o entendimento de primeira instância, 
entendeu devidamente configurado e até mesmo determinado o 
dano. 
Qualquer discussão a respeito também esbarra na vedação contida 
na Súmula 7/STJ. 
IV - Recurso não conhecido. 

Relator FRANCISCO FALCÃO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 02/10/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ  
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. REsp 939.142/RJ 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92, ART. 11. EXIGÊNCIA DE 
CONDUTA DOLOSA. 
1. A improbidade administrativa, consubstanciada nas condutas 
previstas no artigo 11 da Lei 8.429/92, impõe "necessária 
cautela na exegese das regras nele insertas, porquanto sua 
amplitude constitui risco para o intérprete induzindo-o a acoimar 
de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de 
correção administrativa, posto ausente a má-fé do 
administrador público e preservada a moralidade 
administrativa." (REsp 480.387/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª 
Turma, DJ 24.05.2004) 2. Tanto a doutrina quanto a 
jurisprudência do STJ associam a improbidade administrativa à 
noção de desonestidade, de má-fé do agente público, do que 
decorre que a conclusão de que somente em hipóteses 
excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, é que 
se admite a sua configuração por ato culposo (artigo 10, da Lei 
8.429/92). 
3. A doutrina do tema é assente que 'imoralidade e improbidade 
devem-se distinguir[...] 5. Recurso especial provido. 

Relator FRANCISCO FALCÃO (Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX) 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 21/08/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

16 
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Recurso nº. REsp 804.052/MG 
Ementa PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE –  ART. 11 DA LEI 
8.429/92 – PROVA DE DANO MATERIAL AO ERÁRIO – 
DESNECESSIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO – VIOLAÇÃO 
DO ART. 535 DO CPC: INOCORRÊNCIA. 
1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal a quo, 
ainda que implicitamente, se manifesta sobre as questões ditas 
omissas. 
2. Para a configuração do ato de improbidade não se exige que 
tenha havido dano ou prejuízo material, restando alcançados os 
danos imateriais. 
3. Os tipos da Lei de Improbidade estão divididos em três 
categorias: a) art. 9º (atos que importam em enriquecimento 
ilícito); b) art. 10 (atos que causam prejuízo ao erário) e c) art. 
11 (atos que atentam contra os princípios da administração). 
4. Os atos de improbidade só são punidos a título de dolo, 
indagando-se da boa ou má-fé do agente. 
5. Embora mereçam acirradas críticas da doutrina, os atos de 
improbidade do art. 10, como está no próprio caput, são 
também punidos a título de culpa, mas deve estar presente na 
configuração do tipo a prova inequívoca do prejuízo ao erário. 
6. Recurso especial improvido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 14/08/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência + Dispositivo de lei + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu o entendimento do Relator) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. AgRg no REsp 479.812/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL - IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - ART. 10 DA LEI N.  8.429/92 - SANÇÃO 
DO ART. 12, II, DA LEI DE IMPROBIDADE - BOA-FÉ DO 
AGENTE - CRITÉRIOS DE ANÁLISE. 
1. O contrato administrativo foi anulado porque deveria ter sido 
precedido de necessária licitação. Reconheceu-se aí ato de 
improbidade capitaneado no art. 10, VIII, da Lei de Improbidade 
Administrativa. 
2. A jurisprudência desta Corte está no sentido de que, uma 
vez reconhecida a improbidade administrativa, é imperativa a 
aplicação das sanções descritas no art. 12, II, da Lei de 
Improbidade. A única ressalva que se faz é que não é 
imperiosa a aplicação de todas as sanções descritas no art. 12 
da Lei de Improbidade, podendo o magistrado dosá-las 
segunda a natureza e extensão da infração. 
3. Os atos de improbidade só são punidos a título de dolo, 
indagando-se da boa ou má fé do agente, nas hipóteses dos 
artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92. (REsp 842.428/ES, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJ 21.5.2007) 4. De todas as seis penalidades 
descritas no art. 12, II, da Lei de Improbidade, as únicas 
aplicadas, e de forma razoável, foram as de ressarcimento do 
dano de forma solidária e de multa civil, fixada, ainda por cima, 
em montante menor que o grau máximo, ou seja, em uma vez o 
valor do dano. 
Agravo regimental improvido. 

Relator HUMBERTO MARTINS 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/08/2007 
Foi admitido? Sim 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Decisão proferida no REsp + Dispositivo de lei 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (na citação da decisão proferida no REsp) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não no AgRg, mas sim no REsp 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. Apn .226/SP 
Ementa AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSTRUÇÃO DO TRT DE SÃO 

PAULO. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 315 e 319 DO 
CÓDIGO PENAL ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA. PERSECUÇÃO PENAL VOLTADA 
PARA O ART. 92 DA LEI 8.666/93. PRELIMINARES 
AFASTADAS. DENÚNCIA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 
DOLO NO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, NECESSÁRIO 
À CONFIGURAÇÃO DE CRIME LICITATÓRIO. CONDUTA 
VISANDO TÃO-SOMENTE A CONCLUSÃO DO 
EMPREENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO 
PUNITIVA ESTATAL. 
[…] 12. Ação Penal julgada improcedente. 

Relator LUIZ FUX 
Turma CORTE ESPECIAL 
Julgamento em 01/08/2007 
Foi admitido? N/A 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação N/A 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

N/A 

Voto divergente? N/A 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

N/A 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

N/A 

Número de 
páginas do 
acórdão 

N/A 
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Recurso nº. REsp 751.634/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO 

IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA TIPICIDADE. 
1. Não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de 
prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter 
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos 
pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação suficiente para 
decidir de modo integral a controvérsia posta. 
2. Nem todo o ato irregular ou ilegal configura ato de 
improbidade, para os fins da Lei 8.429/92. A ilicitude que expõe 
o agente às sanções ali previstas está subordinada ao princípio 
da tipicidade: é apenas aquela especialmente qualificada pelo 
legislador. 
3. As condutas típicas que configuram improbidade 
administrativa estão descritas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 
8.429/92, sendo que apenas para as do art. 10 a lei prevê a 
forma culposa. Considerando que, em atenção ao princípio da 
culpabilidade e ao da responsabilidade subjetiva, não se tolera 
responsabilização objetiva e nem, salvo quando houver lei 
expressa, a penalização por condutas meramente culposas, 
conclui-se que o silêncio da Lei tem o sentido eloqüente de 
desqualificar as condutas culposas nos tipos previstos nos arts. 
9.º e 11. 
4. Recurso especial a que se nega provimento. 

Relator TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 26/06/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. REsp 685.046/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO 
DEMONSTRADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. 
1. O recurso especial não é servil ao exame de questões que 
demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos 
autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ: "A 
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial". 
[…] Não comprovou, pois, a existência de qualquer ato ilegal, 
ou lesivo ao Município. E se existisse, não se demonstrou dolo 
ou culpa na ação do ex-Prefeito, que, aliás, segundo se afirma, 
foi vítima de conchavos e tramóias políticas excusas, 
seccionando seu mandato, no exclusivo interesse político-
partidário". 
[…] 5. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte 
improvido. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 03/05/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Súmula do STJ 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. REsp 842.428/ES 
Ementa PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – ATO DE 

IMPROBIDADE –  ART. 10, INCISO XII DA LEI 8.429/92 – 
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO – 
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. 
1. Não infringe o princípio da congruência a decisão judicial que 
enquadra o ato de improbidade em dispositivo diverso do 
indicado na inicial, eis que deve a defesa ater-se aos fatos e 
não à capitulação legal. 
2. Os tipos da Lei de Improbidade estão divididos em três 
categorias: a) art. 9º (atos que importam em enriquecimento 
ilícito); b) art.10 (atos que causam prejuízo ao erário) e c) art. 
11 (atos que atentam contra os princípios da administração). 
3. Os atos de improbidade só são punidos à título de dolo, 
indagando-se da boa ou má fé do agente, nas hipóteses dos 
artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92. 
4. Embora mereçam acirradas críticas da doutrina, os atos de 
improbidade do art. 10, como está no próprio caput, são 
também punidos à título de culpa, mas deve estar presente na 
configuração do tipo a prova inequívoca do prejuízo ao erário. 
5. Recurso especial provido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 24/04/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmula do STJ + Jurisprudência + Argumentação + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 880.662/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. DESPESAS DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
IRREGULARIDADE. LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 
ELEMENTO SUBJETIVO. DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. 
DESNECESSIDADE. SANÇÃO DE RESSARCIMENTO EXCLUÍDA. MULTA 
CIVIL REDUZIDA. 
1. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº 8.429/92 
não exige dolo ou culpa na conduta do agente nem prova da lesão ao erário 
público. Basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para restar 
configurado o ato de improbidade. 
Precedente da Turma. 
2. A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade independe da 
aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 
tribunal ou conselho de contas (art. 21, II, da Lei 8.429/92). 
3. Segundo o art. 11 da Lei 8.429/92, constitui ato de improbidade que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições, notadamente a prática de ato que visa fim proibido 
em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência 
(inciso I), ou a ausência de prestação de contas, quando esteja o agente 
público obrigado a fazê-lo (inciso VI). 
[…] 7. Sentença mantida, excluída apenas a sanção de ressarcimento ao 
erário e reduzida a multa civil para cinco vezes o valor da remuneração 
recebida no último ano de mandato. 
8. Recurso especial provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 15/02/2007 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Dispositivo de lei + Argumentação (acerca da 
ausência de vinculação do Judiciário às decisões proferidas 
pelos Tribunais de Contas) + Doutrina 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim (apenas o acórdão dos embargos infringentes opostos da 
apelação, os quais foram desprovidos) 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o STJ restabeleceu a sentença condenatória, alterando 
tão somente a aplicação das sanções) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. REsp 678.599/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. LEI N. 
8.429/92. ATO DE IMPROBIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. 
CABIMENTO. 
1. Os atos de improbidade que importem em enriquecimento 
ilícito (art. 9º) normalmente sujeitam o agente a todas as 
sanções previstas no art. 12, I, pois referidos atos sempre são 
dolosos e ferem o interesse público, ocupando o mais alto 
'degrau' da escala de reprovabilidade. Todos são prejudicados, 
até mesmo os agentes do ato ímprobo, porque, quer queiram 
ou não, estão inseridos na sociedade que não respeitam. 
2. Na reparação de danos prevista no inciso I do art. 12 da Lei 
n. 
8.429/92, deverá o julgador considerar o dano ao erário público, 
e não apenas o efetivo ganho ilícito auferido pelo agente do ato 
ímprobo, porque referida norma busca  punir o agente não só 
pelo proveito econômico obtido ilicitamente, mas pela prática da 
conduta dolosa, perpetrada em ferimento ao dever de 
probidade. 
3. Na  hipótese em que sejam vários os agentes, cada um 
agindo em determinado campo de atuação, mas de cujos atos 
resultem o dano à Administração Pública, correta a condenação 
solidária de todos na restituição do patrimônio público e 
indenização pelos danos causados. 
4. Recursos especiais conhecidos em parte e improvidos. 

Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 24/10/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Argumentação + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 697.687/RS 
Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEMBOLSO DO 
MUNICÍPIO DE GASTOS COM CONTRATO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO PELO PREFEITO. 
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO 
DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE 
PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 
[...] 
VI - Quanto à ocorrência de dolo ou culpa por parte do 
recorrente, resta também aplicável a Súmula nº 7/STJ, 
mormente ter afirmado o Tribunal a quo que restou 
caracterizado o elemento subjetivo da conduta ímproba. 
VII - Recurso especial improvido. 

Relator FRANCISCO FALCÃO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 19/10/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Súmulas do STJ + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 826.678/GO 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. 
LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ELEMENTO 
SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. 
DESNECESSIDADE. 
1. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei 
nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente, nem 
prova da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou 
imoralidade administrativa para restar configurado o ato de 
improbidade. 
2. Recurso especial improvido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 05/10/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

7 
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Recurso nº. REsp 739.778/RS 
Ementa AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. 

VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE MORALIDADE E  
IMPESSOALIDADE. SERVIDORES CONTRATADOS SEM 
CONCURSO PÚBLICO PELO EX-PREFEITO. LESÃO À 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA QUE PRESCINDE DA 
EFETIVA LESÃO AO ERÁRIO. PENA DE RESSARCIMENTO. 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. DANO 
EFETIVO.  BURLA ÀS REGRAS DA LICITAÇÃO. FRAUDE.  
CULPA E DOLO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 
1. Acórdão que apreciou cada conduta do ex-prefeito à luz do 
contexto fático-probatório, ora concluindo que os servidores 
contratados não fizeram prova  dos serviços prestados, ora 
concluindo não ter havido prova do dolo ou culpa, restando por 
impor reparação fundada em "responsabilidade civil", alterando 
a causa petendi eleita, qual a "improbidade." 2. O provimento 
do agravo para melhor exame não vincula o Tribunal quanto à 
admissibilidade de recurso especial. 
3. Mercê do julgamento extra petita por força do atendimento 
do pedido de ressarcimento de irrisórias quantias (R$ 911,92 - 
novecentos e onze reais e noventa e dois centavos), por outra 
causa petendi, o não conhecimento do recurso sedimenta 
decisão "justa", sob o ângulo jus-sociológico. 
4. Recurso especial não conhecido.) 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 19/09/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Súmulas do STF e STJ + Jurisprudência + Doutrina + 
Dispositivo de lei 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL 

Número de 
páginas do 
acórdão 

26 
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Recurso nº. HC 53.103/SP 
Ementa CRIMINAL. HC. ART. 89 DA LEI N.º 8.666/93. PREFEITO. 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA 
DEFESA DO ENTE PÚBLICO EM CAUSAS TRIBUTÁRIAS. 
SINGULARIDADE DO SERVIÇO E NOTÓRIA 
ESPECIALIZAÇÃO RECONHECIDAS. CONDENAÇÃO 
CRIMINAL, MANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO, BASEADA 
EM CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, REFORMADA 
PELA MESMA CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE 
INTENÇÃO DE FRAUDAR A LEI. INEXISTÊNCIA DE 
PREJUÍZO AO ERÁRIO. HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO. 
AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IRRELEVÂNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DETERMINADO. ORDEM 
CONCEDIDA. ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS 
PREJUDICADA. 
[...] Ordem concedida, nos termos do voto do Relator, restando 
prejudicada a análise dos demais pedidos. 

Relator GILSON DIPP 
Turma QUINTA TURMA 
Julgamento em 19/09/2006 
Foi admitido? N/A 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação N/A 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

N/A 

Voto divergente? N/A 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

N/A 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

N/A 

Número de 
páginas do 
acórdão 

N/A 
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Recurso nº. REsp 456.649/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EX-PREFEITO. 

CONDUTA OMISSIVA. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÃO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI N.º 201/67. ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N.º 8.429/92. 
COEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. VOTO DIVERGENTE DO 
RELATOR. 
[…] 2. Os ilícitos previstos na Lei n.º  8.429/92 encerram delitos 
de responsabilidade quando perpetrados por agentes políticos 
diferenciando-se daqueles praticados por servidores em geral. 
[…] 8. Conclusivamente, os fatos tipificadores dos atos de 
improbidade administrativa não podem ser imputados aos 
agentes políticos, salvo através da propositura da correspectiva 
ação por crime de responsabilidade. 
[…] 10. As sanções da ação por improbidade  podem ser mais 
graves que as sanções criminais tout court , mercê  do gravame 
para o equilíbrio jurídico-institucional, o que lhe empresta 
notável colorido de infração penal que distingue os atos ilícitos 
civis dos atos ilícitos criminais. 
[…] 18. Voto para divergir do e. Relator e negar provimento ao 
recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, mantendo o acórdão recorrido por seus fundamentos. 

Relator FRANCISCO FALCÃO (Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX) 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 05/09/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação (aplicabilidade da lei de improbidade aos 
agentes políticos) + Precedente do STF + Doutrina 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

31 
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Recurso nº. REsp 658.415/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE 

IMPROBIDADE – CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO – 
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE PREÇO. 
1. O tipo do artigo 11 da Lei 8.429/92, para configurar-se como 
ato de improbidade, exige conduta comissiva ou omissiva 
dolosa, não havendo espaço para a responsabilidade objetiva. 
2. Atipicidade de conduta por ausência de dolo. 
3. Recurso especial improvido 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 27/06/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. REsp 650.674/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO A 
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO 
ERÁRIO. 
1. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei 
nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente, nem 
prova da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou 
imoralidade administrativa para restar configurado o ato de 
improbidade. Caso reste demonstrada a lesão, e somente 
neste caso, o inciso III, do art. 12 da Lei n.º 8.429/92 autoriza 
seja o agente público condenado a ressarcir o erário. 
2. Se não houver lesão, ou se esta não restar demonstrada, o 
agente poderá ser condenado às demais sanções previstas no 
dispositivo como a perda da função pública, a suspensão dos 
direitos políticos, a impossibilidade de contratar com a 
administração pública por determinado período de tempo, 
dentre outras. 
3. In casu, face à inexistência de lesividade ao erário público, 
ainda que procedente a ação civil pública e, 
conseqüentemente, revisto o acórdão de segundo grau, deve 
ser afastada a aplicação de multa civil determinada na 
sentença de primeiro grau. 
4. Recurso especial provido em parte. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 06/06/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Súmula do STJ + Parecer do MP + Jurisprudência + Dispositivo 
de lei 

Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

9 
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Recurso nº. REsp 714.935/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. LESÃO A PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. 
INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. 
1. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei 
nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente, nem 
prova da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou 
imoralidade administrativa para restar configurado o ato de 
improbidade. Caso reste demonstrada a lesão, e somente 
neste caso, o inciso III, do art. 12 da Lei n.º 8.429/92 autoriza 
seja o agente público condenado a ressarcir o erário. 
2. Se não houver lesão, ou se esta não restar demonstrada, o 
agente poderá ser condenado às demais sanções previstas no 
dispositivo como a perda da função pública, a suspensão dos 
direitos políticos, a impossibilidade de contratar com a 
administração pública por determinado período de tempo, 
dentre outras. 
4. In casu, face a inexistência de lesividade ao erário público, 
bem como pela natureza de "pequeno potencial ofensivo" do 
ato impugnado, incabível a incidência de qualquer das 
penalidades descritas no art. 
12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa. 
5. Recurso especial provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 25/04/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. REsp 717.375/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO A PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. 
1. Mostra-se ausente o prequestionamento no tocante à suposta 
contrariedade aos arts. 84 da Lei nº 10.628/02; 2º, 81, 128, 131 e 230 
todos do CPC e 1º da Lei nº 9.637/98. Incidência das Súmulas 282 e 
356 do STF. 
2. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº 
8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente, nem prova 
da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou imoralidade 
administrativa para restar configurado o ato de improbidade. Caso 
reste demonstrada a lesão, e somente neste caso, o inciso III, do art. 
12 da Lei n.º 8.429/92 autoriza seja o agente público condenado a 
ressarcir o erário. 
3. Se não houver lesão, ou se esta não restar demonstrada, o agente 
poderá ser condenado às demais sanções previstas no dispositivo 
como a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a 
impossibilidade de contratar com a administração pública por 
determinado período de tempo, dentre outras. 
4. In casu, face à inexistência de lesividade ao erário público, é 
incabível a incidência da pena de multa, bem como de ressarcimento 
aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito da 
municipalidade. 
5. Recurso especial conhecido em parte e provido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 25/04/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Súmulas do STF e STJ + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. REsp 604.151/RS 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI 9.429/92, ART. 11. 

DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO 
ERÁRIO. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. 
1. A classificação dos atos de improbidade administrativa em 
atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que 
causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra 
os princípios da Administração Pública (art. 11) evidencia não 
ser o dano aos cofres públicos elemento essencial das 
condutas ímprobas descritas nos incisos dos arts. 9º e 11 da 
Lei 9.429/92. Reforçam a assertiva as normas constantes dos 
arts. 7º, caput, 12, I e III, e 21, I, da citada Lei. 
2.  Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ associam a 
improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-
fé do agente público. Somente em hipóteses excepcionais, por 
força de inequívoca disposição legal, é que se admite a 
configuração de improbidade por ato culposo (Lei 8.429/92, art. 
10). O enquadramento nas previsões dos arts. 9º e 11 da Lei 
de Improbidade, portanto, não pode prescindir do 
reconhecimento de conduta dolosa. 
3. Recurso especial provido. 

Relator JOSÉ DELGADO (Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI) 

Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 25/04/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Doutrina + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

52 
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Recurso nº. REsp 746.261/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

ART. 535 DO CPC. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS 
ADMINISTRATIVOS. 
PROVA DA ILEGALIDADE E LESIVIDADE DO ATO. 
1. Não caracteriza insuficiência de fundamentação, a circunstância de 
o acórdão atacado ter solvido a lide contrariamente à pretensão da 
parte. Inexistência de malferimento ao art. 535 do CPC. 
2. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº 
8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente, nem prova 
da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou imoralidade 
administrativa para restar configurado o ato de improbidade. Caso 
reste demonstrada a lesão, e somente neste caso, o inciso III, do art. 
12 da Lei n.º 8.429/92 autoriza seja o agente público condenado a 
ressarcir o erário. 
3. Se não houver lesão ou se esta não restar demonstrada, o agente 
poderá ser condenado às demais sanções previstas no dispositivo 
como a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a 
impossibilidade de contratar com a administração pública por 
determinado período de tempo, dentre outras. 
4. In casu, face a inexistência de ilegalidade do ato, bem como da 
lesividade ao erário público, os agentes não devem ser condenados a 
qualquer das sanções previstas no art. 12 da LIA. 
5. Recurso especial improvido. 

Relator CASTRO MEIRA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 20/04/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Súnula do STJ + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

13 
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Recurso nº. REsp 623.550/MT 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. 
INOCORRÊNCIA. VENDA DE LETRAS FINANCEIRAS DO 
TESOURO ESTADUAL - LFTE'S. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 
N.º 207, DO TCU. DESCARACTERIZAÇÃO DA ILEGALIDADE. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
[…] 6. A natureza mista da ação de improbidade reclama 
tipicidade da conduta, sendo certo que a sua ausência implica 
impossibilidade jurídica do pedido, à semelhança do que ocorre 
com as hipóteses de rejeição da denúncia, consoante discorreu 
Cássio Scarpinella Bueno: "De acordo com o art. 295, IV, do 
Código de Processo Civil o reconhecimento da decadência ou 
da prescrição também resulta no indeferimento da inicial. 
Também neste caso, de acordo com o art. 269, IV, do mesmo 
estatuto, o julgamento é de mérito. A distinção entre as 
hipóteses, contudo, reside em que, de acordo com os novos §§ 
7º e 8º do art. 17 da Lei 8.429, de 1992, na ação de 
improbidade administrativa já nesta fase preliminar o próprio 
mérito da ação pode ser examinado (haver, ou não, ato de 
improbidade administrativa), e não se existe, concretamente, 
fato impeditivo do exercício de um direito, como ocorre na 
decadência ou prescrição. 
[...] 

Relator FRANCISCO FALCÃO (Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX) 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 20/04/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Dispositivo de lei + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

26 
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Recurso nº. REsp 664.856/PR 
Ementa PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. 

SÚMULA N.º 13/STJ. ADMINISTRATIVO. LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DAS 
PENALIDADES. 
[…] 3. As sanções do art. 12, da Lei n.° 8.429/92, não são necessariamente 
cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria; aliás, como resta 
claro do parágrafo único do mesmo dispositivo. 
4. No campo sancionatório, a interpretação deve conduzir à dosimetria 
relacionada à exemplariedade e à correlação da sanção, critérios que 
compõem a razoabilidade da punição, sempre prestigiada pela 
jurisprudência do E. STJ. (Precedentes: REsp 291.747, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, DJ de  18/03/2002 e RESP 213.994/MG, Rel. Min. Garcia 
Vieira, DJ de 27.09.1999) 5. Revela-se necessária a observância da 
lesividade e reprovabilidade da conduta do agente, do elemento volitivo da 
conduta e da consecução do interesse público, para efetivar a dosimetria da 
sanção por ato de improbidade, adequando-a à finalidade da norma. 
[…] 9. Forçoso concluir que, nos casos em que a lei não fixa critério a ser 
obedecido na inflição da sanção, é defeso ao STJ invadir  a 
discricionariedade judicial prevista em lei. Outrossim, erigido em critério legal 
e desobedecido o mesmo em face de error in judicando, vislumbra-se 
inequívoca a violação legal que embasa a irresignação recursal. 
10. Recurso especial interposto por Heraldo Trento e Outro parcialmente 
conhecido e recurso especial de Paulo Celinski e Outros, integralmente 
conhecido e ambos providos para que sejam condenados, tão-somente, ao 
ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, afastando-se as 
demais penalidades acessórias impostas aos recorrentes. 

Relator LUIZ FUX 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 06/04/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Súmula do STJ + Jurisprudência + Doutrina 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o STJ alterou apenas a aplicação das sanções, mantendo 
apenas o ressarcimento dos valores e afastando as demais 
penas) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

28 
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Recurso nº. REsp 758.639/PB 
Ementa ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA.  ART. 11, I, DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE 
DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. "O objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público 
desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que se 
enquadre o agente público na Lei de Improbidade é necessário que 
haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela 
ação ou omissão do administrador público." (Mauro Roberto Gomes 
de Mattos, em "O Limite da Improbidade Administrativa",  Edit. 
América Jurídica, 2ª ed. pp. 7 e 8). 
2. "A finalidade da lei de improbidade administrativa é punir o 
administrador desonesto" (Alexandre de Moraes, in "Constituição do 
Brasil interpretada e legislação constitucional", Atlas, 2002, p. 2.611). 
3. "De fato, a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil, 
despreparado, incompetente e desastrado" (REsp 213.994-0/MG, 1ª 
Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DOU de 27.9.1999). 
4. "A Lei nº 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que 
explicitou o cânone do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, teve 
como escopo impor sanções aos agentes públicos incursos em atos 
de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento 
ilícito (art. 9); b) em que causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) 
que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), 
aqui também compreendida a lesão à moralidade pública" (REsp nº 
480.387/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T, DJU de 24.5.2004, p. 162). 
[…] 11. Recurso especial provido. 

Relator JOSÉ DELGADO 
Turma PRIMEIRA TURMA 
Julgamento em 28/03/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Doutrina + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 626.034/RS 
Ementa RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE. CONDUTA 
DOLOSA. TIPICIDADE DO NO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. 
1. O tipo previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92 é informado pela 
conduta e pelo elemento subjetivo consubstanciado no dolo do 
agente. 
2. É insuficiente a mera demonstração do vínculo causal 
objetivo entre a conduta do agente e o resultado lesivo, quando 
a lei não contempla hipótese da responsabilidade objetiva. 
3. Recurso especial provido. 

Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 28/03/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Doutrina + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (a divergência se deu apenas no tocante ao juízo de 
admissibilidade, prevalecendo o entendimento do Relator) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim (o STJ julgou improcedente a ação de improbidade) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

17 
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Recurso nº. REsp 621.415/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO –  ATO DE IMPROBIDADE – 

CONFIGURAÇÃO. 
1. Esta Corte, em precedente da Primeira Seção, considerou 
ser indispensável a prova de existência de dano ao patrimônio 
público para que se tenha configurado o fato de improbidade, 
inadmitindo o dano presumido. Ressalvado entendimento da  
relatora. 
2. Após divergências, também firmou a Corte que é 
imprescindível, na avaliação do ato de improbidade, a prova do 
elemento subjetivo. 
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, 
improvido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 16/02/2006 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Dispositivo de lei + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (após a divergência, a Relatora retificou o voto e o 
julgamento se deu por unanimidade) 

Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

19 
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Recurso nº. REsp 708.170/MG 
Ementa ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE 

IMPROBIDADE – EX-PREFEITO – CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDORES MUNICIPAIS SOB O REGIME EXCEPCIONAL 
TEMPORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ATOS TENDENTES À 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DURANTE TODO O 
MANDATO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA 
MORALIDADE. 
1. Por óbice da Súmula 282/STF, não pode ser conhecido recurso 
especial sobre ponto que não foi objeto de prequestionamento pelo 
Tribunal a quo. 
2. Para a configuração do ato de improbidade não se exige que tenha 
havido dano ou prejuízo material, restando alcançados os danos 
imateriais. 
3. O ato de improbidade é constatado de forma objetiva, 
independentemente de dolo ou de culpa e é punido em outra esfera, 
diferentemente da via penal, da via civil ou da via administrativa. 
4. Diante das Leis de Improbidade e de Responsabilidade Fiscal, 
inexiste espaço para o administrador "desorganizado"e 
"despreparado", não se podendo conceber que um Prefeito assuma a 
administração de um Município sem a observância das mais 
comezinhas regras de direito público. Ainda que se cogite não tenha 
o réu agido com má-fé, os fatos abstraídos configuram-se atos de 
improbidade e não meras irregularidades, por inobservância do 
princípio da legalidade. 
5. Recurso especial conhecido em parte e, no mérito, improvido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 06/12/2005 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim (parcialmente) 

Fundamentação Jurisprudência + Dispositivo de lei 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Não informado 

Número de 
páginas do 
acórdão 

8 
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Recurso nº. REsp 617.851/MG 
Ementa PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE – OMISSÃO A 
RESPEITO DA LEGALIDADE OU ILEGALIDADE DO ATO DE 
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO – AFERIÇÃO 
DE DANO AO ERÁRIO, MÁ-FÉ, DOLO OU CULPA DO 
ADMINISTRADOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA 
AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. 
1. Não é possível o julgamento de ação civil pública, em que se 
pugna pelo reconhecimento de ato de improbidade, sem que 
haja pronunciamento sobre a legalidade ou ilegalidade do ato 
administrativo questionado, o que configura omissão no 
julgado. 
Violação do art. 535 do CPC configurada. 
2. A aferição da inocorrência de prejuízo ao erário, má-fé, dolo 
ou culpa do administrador, por se tratar de questão subjacente 
e acessória, não pode ser feita antes do reconhecimento da 
ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato administrativo, 
taxado de ímprobo. 
3. Tal impossibilidade se torna evidente quando se observa 
que, de acordo com a jurisprudência dessa Corte, o ato de 
improbidade se configura a partir de sua ilegalidade, 
independentemente de prejuízo ao erário, má-fé, dolo ou culpa 
do agente administrativo. 
4. Recurso especial provido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 06/12/2005 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não (na verdade, o STJ deu provimento ao REsp, 
reconhecendo a omissão do Tribunal a quo e determinando o 
retorno dos autos à origem para apreciação da matéria) 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

6 
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Recurso nº. MS 9.315/DF 
Ementa ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. OFENSA AO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE  PREJUÍZO. 
"WRIT" IMPETRADO COMO FORMA DE INSATISFAÇÃO 
COM O CONCLUSIVO DESFECHO DO PROCESSO 
DISCIPLINAR. CAUSA DE PEDIR. DELIMITAÇÃO DA 
ATIVIDADE JURISDICIONAL NA AÇÃO. DECISÃO EXTRA 
PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ORDEM 
DENEGADA. 
[...] 
VI - Ordem denegada. 

Relator ARNALDO ESTEVES LIMA (Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON 
DIPP) 

Turma TERCEIRA SEÇÃO 
Julgamento em 13/12/2004 
Foi admitido? N/A 
Foi conhecido o 
REsp? 

NÃO SE TRATA DE RESP 

Fundamentação N/A 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

N/A 

Voto divergente? N/A 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

N/A 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

N/A 

Número de 
páginas do 
acórdão 

N/A 
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Recurso nº. REsp 287.728/SP 
Ementa ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE 

IMPROBIDADE - LICITAÇÃO - IRREGULARIDADE - 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SEM OBSERVÂNCIA DAS 
NORMAS ADMINISTRATIVAS PERTINENTES - LEI 8.429/92  
- IMPOSIÇÃO DE PENA 1. Para a configuração do ato de 
improbidade não se exige que tenha havido dano ou prejuízo 
material, restando alcançados os danos imateriais. 
2. Não havendo diferença no procedimento dos réus partícipes 
dos atos de improbidade, desnecessária a individualização das 
sanções. 
3. Constatação de que as irregularidades foram cometidas para 
anular a concorrência e levar a uma modalidade inadequada de 
licitação. 
Configuração objetiva do ato de improbidade, 
independentemente de dolo ou culpa. 
4. Correta a imputação da pena de perda de direitos políticos, a 
teor do art. 12, III da Lei 8.429/92. 
5. Recursos especiais improvidos. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 02/09/2004 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Dispositivo de lei 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

11 
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Recurso nº. REsp 534.575/PR 
Ementa ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE 

IMPROBIDADE: TIPIFICAÇÃO (ART. 11 DA LEI 8.429/92). 
1. O tipo do artigo 11 da Lei 8.429/92, para configurar-se como 
ato de improbidade, exige conduta comissiva ou omissiva 
dolosa. 
2. Atipicidade de conduta por ausência de dolo. 
3. Recurso especial provido. 

Relator ELIANA CALMON 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 09/12/2003 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Argumentação + Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não (o voto-vista acompanhou o entendimento do Relator) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Manteve 

Número de 
páginas do 
acórdão 

10 
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Recurso nº. REsp 242.632/MG 
Ementa RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, II, 
DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO 
PARA DAR APOIO JURÍDICO ÀS PESSOAS CARENTES DA 
COMARCA DE ALPINÓPOLIS. AUSÊNCIA DE CONCURSO 
PÚBLICO.  INOCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, 
PREJUÍZO AO ERÁRIO, MÁ-FÉ, DOLO OU CULPA. 
SÚMULA N. 07/STJ. 
[…] A imposição das sanções de perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos e  proibição de contratar com o 
Poder Público por cinco anos, na hipótese em exame seria 
medida desarrazoada, uma vez que, como ressaltou a Corte de 
origem, além de não ter ocorrido efetivo prejuízo ao Município 
nem enriquecimento ilícito, tampouco houve comprovação de 
má-fé, dolo ou culpa. 
Adotar entendimento diverso demandaria o exame de aspectos 
fático-probatórios, o que é inviável nesta instância 
extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula n. 07 desta 
Corte. 
Recurso especial não conhecido. 

Relator FRANCIULLI NETTO 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 03/06/2003 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Não 

Fundamentação Jurisprudência 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Não 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Não 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou 

Número de 
páginas do 
acórdão 

12 
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Recurso nº. REsp 269.683/SC 
Ementa ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CESSÃO DE EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL. ÔNUS 
PARA A EMPRESA CEDENTE. POSSIBILIDADE. DECRETO 
N. 99.955/90. VERBAS INDENIZATÓRIAS. MUDANÇA DE 
DOMICÍLIO. PERCEPÇÃO POR SERVIDOR DA UNIÃO OU 
POR NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO 
PÚBLICA. LEGALIDADE. LESÃO AO ERÁRIO. 
INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 
I - A qualificação jurídica das condutas reputadas ímprobas, ou 
seja, a subsunção dos atos praticados à norma de regência, Lei 
n. 8.429/92, constitui questão de direito, viabilizadora da análise 
do recurso especial. Inaplicabilidade da Súmula 07/STJ. 
II - Lei n. 8.429/92. Fixação do âmbito de aplicação. 
Perspectiva teleológica. Artigos 15, inc. V e 37, § 4º, da CF. O 
ato de improbidade, a ensejar a aplicação da Lei n. 8.429/92, 
não pode ser identificado tão somente com o ato ilegal. A 
incidência das sanções previstas na lei carece de um plus, 
traduzido no evidente propósito de auferir vantagem, causando 
dano ao erário, pela prática de ato desonesto, dissociado da 
moralidade e dos deveres de boa administração, lealdade e 
boa-fé. 
[…] VII - Recurso provido. 

Relator LAURITA VAZ (Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO MEDINA) 
Turma SEGUNDA TURMA 
Julgamento em 06/08/2002 
Foi admitido? - 
Foi conhecido o 
REsp? 

Sim 

Fundamentação Jurisprudência + Doutrina + Dispositivo de lei + Argumentação 
Citou trecho do 
acórdão do 2º 
grau? 

Sim 

Voto divergente? Sim (prevaleceu a divergência) 
Deu nova 
qualificação 
jurídica aos 
fatos? 

Sim 

Acórdão do 2º 
grau reformou ou 
manteve a 
sentença? 

Reformou (parcialmente) 

Número de 
páginas do 
acórdão 

63 

 
 
 


