
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL nº 1597042 - DF  (2015/0144165-6) 
RELATOR : MIN. GURGEL DE FARIA

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS 

RECORRIDO : RÔNEY TANIOS NEMER 
AGRAVANTE : RÔNEY TANIOS NEMER 
ADVOGADOS : RODRIGO MADEIRA NAZÁRIO  - DF012931 

: JOÃO MARCOS AMARAL E OUTRO(S) - DF025113 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 
INTERES.  : DISTRITO FEDERAL - ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADOR : LUCIANA RIBEIRO E FONSECA E OUTRO(S) - DF014279 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com arrimo na alínea "a" do permissivo 
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local assim ementado (e-STJ fls. 
1193/1194):

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
DEPUTADO DISTRITAL. ESQUEMA DE APOIO POLÍTICO. PROPINA. 
ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA. JUÍZO. 
COMPETÊNCIA. CAPTAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE. ATOS ÍMPROBOS. 
COMPROVAÇÃO. PENALIDADES E DOSIMETRIA.
1. Ausente a demonstração do interesse jurídico para o ingresso nos autos como 
assistente, rejeita-se o pedido de intervenção de terceiro.
2. A ação de improbidade administrativa possui natureza civil, mostrando-se 
indevida a sua equiparação às ações penais para as quais o detentor de mandato 
eletivo possui prerrogativa de foro, sendo o juízo de primeiro grau o competente 
para processar e julgar a causa.
3. É válida a captação ambiental na qual um dos interlocutores grava a conversa 
mantida com o outro, sem o conhecimento deste. Precedentes. Repercussão geral 
reconhecida pelo Pretório Excelso.
4. O recebimento mensal de quantias com o objetivo de favorecer o então Governo 
local constitui, induvidosamente, ato de improbidade administrativa, nos exatos 
termos dos artigos 9º e 11 da Lei nº 8.429/92.
5. A suspensão dos direitos políticos imposta na ação de improbidade administrativa 
não acarreta a perda automática do mandato parlamentar, porquanto necessário o 
trânsito em julgado e o regular procedimento perante a Casa Legislativa.
6. Justifica-se a redução do prazo para a suspensão dos direitos políticos quando o 
agente ímprobo não atua como mentor intelectual da organização criminosa, 
restringindo a participação à adesão ao esquema.
7. A mercancia do mandato parlamentar constitui ato ímprobo capaz de ocasionar 
dano moral à coletividade do Distrito Federal, sendo cabível a condenação no 
pagamento de verba indenizatória a esse titulo.
8. O valor da indenização por dano moral deve obedecer aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução quando arbitrada em 
quantia elevada.
9. Se a quantia da multa civil restou fixada em patamar elevado, mostra-se 
albergável a tese no sentido de sua redução.
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10. Recurso parcialmente provido.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos 
infringentes (e-STJ fl. 748).

O MPDFT defende, em síntese, que o acórdão violou o art. 12, I, da 
Lei n. 8.429/1992, considerando que a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos 
pela prática de ato que importa enriquecimento ilícito não observou o patamar mínimo de 8 
(oito) anos previsto no dispositivo em referência.

RONEY TANIOS NEMER, a seu turno, recorre da decisão que 
inadmitiu o seu apelo nobre (e-STJ fls. 914/918), com fundamento nas alíneas "a" e "c" do 
permissivo constitucional.

No seu recurso especial, sustenta, em síntese, violação dos arts. 4º, § 
16, da Lei n.12.850/2013; 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/96 ; 333, inciso I, 373, parágrafo único, 
405, § 3º, IV, e § 4º, 416 e 535, I e II, todos do Código de Processo Civil/1973, além de 
divergência jurisprudencial acerca da aplicação do art. 401 do referido Estatuto Processual.  
Aduz, em resumo, que: a condenação louvou-se, exclusivamente, nas declarações prestadas 
por Durval Barbosa; é imperiosa a transcrição do áudio objeto da escuta ambiental; não 
logrou o Ministério Público comprovar os fatos apontados na inicial, sendo certo que o 
depoimento prestado por Durval Barbosa jamais esclareceu o ocorrido, limitando-se a fazer 
ilações; o acórdão recorrido admitiu prova exclusivamente testemunhal como suficiente para 
a condenação, em descompasso com os paradigmas que aponta. 

Passo a decidir.

Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos 
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março 
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" 
(Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

Isso considerado, passo ao exame do agravo em recurso especial de 
RONEY TANIOS NEMER.

Inicialmente, observo, quanto ao art. 535 do CPC/1973, que não há 
que se cogitar violação do referido dispositivo se todas as questões necessárias ao desate da 
controvérsia foram examinadas e decididas, ainda que em desacordo com o pleito da parte 
recorrente, como ocorreu in casu (vide e-STJ fls. 752/759). 

Ademais, o julgador não está adstrito à fundamentação adotada no 
recurso para dirimir a demanda, assim como não está obrigado a refutar expressamente todas 
as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as 
razões pelas quais rejeitou a pretensão deduzida.

Nesse sentido, consultem-se o AgInt no AREsp 1073999/RS, Rel. 
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017, 
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e o AgInt no AREsp 790.307/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017.

Com relação ao art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, o apelo nobre não 
comporta conhecimento.

Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei 
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de 
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o 
entendimento pretoriano consagrado na edição da Súmula 282 do STF, in verbis : "É 
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 
federal suscitada.". 

Note-se que a tese veiculada quanto a tal ponto no recurso especial 
sequer foi objeto do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, constituindo inovação 
recursal, sendo insuscetível de conhecimento nesta via (recursal).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 
NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE IMPORTAÇÃO. 
EQUIPAMENTO MÉDICO. ESTABELECIMENTO IMPORTADOR NÃO 
INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE. PIS E COFINS-IMPORTAÇÃO. ENTRADA 
DE BENS ESTRANGEIROS SOB O REGIME DE LEASING. ALÍQUOTA 
ZERO. LEI 10.865/2004. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 98 E 100 DO 
CTN. INOVAÇÃO RECURSAL. 
1. [...]
4. No tocante à alegada violação dos arts. 98 e 100 do CTN, sob o argumento da 
ilegalidade de base de cálculo do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, 
não se pode conhecer da irresignação, pois tal tese não foi levantada perante o 
Tribunal de origem, caracterizando-se, portanto, indevida inovação recursal em 
Recurso Especial. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre 
matéria não apreciada pela instância ordinária, já que nem sequer fora objeto das 
razões de Apelação ou dos Embargos de Declaração.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1661888/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 18/05/2017, DJe 19/06/2017)

Sobre a captação ambiental dita ilícita pelo recorrente, a Corte local 
afastou a alegada irregularidade, nos seguintes termos (e-STJ fls. 1206/1209):

Prossegue o recorrente, sustentando a ilicitude da prova.
Argumenta, em abono de sua tese, que a captação ambiental levada a efeito por 
Durval Barbosa na residência oficial do Governo do Distrito Federal padece de 
validade, pois embora tenha o Ministro Relator do Inquérito nº 650/STJ deferido a 
medida de intervenção destinada a colher prova a respeito dos ilícitos investigados, 
consta informação do Delegado da Polícia Federal no sentido de ter Durval Barbosa 
desligado o equipamento instalado, retirando a credibilidade de sua colaboração.
Acrescenta que é possível inferir do laudo que há trechos ininteligíveis e falas não 
identificadas, acarretando a ilicitude da prova, bem como a ausência de clareza para 
alicerçar a condenação.
Há informações nos autos no sentido de que houve autorização expressa do Ministro 
Relator do IP nº 650/STJ quanto à utilização das provas obtidas no respectivo 
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inquérito.
A princípio, imperioso reafirmar a validade da captação ambiental na qual um 
dos interlocutores grava a conversa mantida com o outro, sem o conhecimento 
deste.
Sobre tal aspecto, a jurisprudência já se encontra pacificada, sendo dignos de nota 
os seguintes excertos de julgados desta egrégia Casa de Justiça e do Tribunal da 
Cidadania, verbis : (...)
No que diz respeito ao alegado fato de Durval Barbosa ter desligado o equipamento 
instalado pela Polícia Federal e gravado a reunião com aparelho próprio, 
circunstância que poderia retirar a credibilidade de sua colaboração, tenho que a 
razão não se encontra com o apelante.
Também não se pode albergar a pretensão recursal deduzida no sentido das falhas na 
gravação, em virtude da presença de trechos ininteligíveis e falas não identificadas, 
porquanto tal circunstância não transmuda a prova em ilícita.
Conforme se vê dos autos, toda a diligência foi acompanhada pela Polícia 
Federal, conferindo aos atos efetiva credibilidade. Colha-se, a propósito, trecho 
do termo de declarações prestado por Durval Barbosa perante o Departamento 
de Polícia Federal no dia da captação ambiental (21.10.2009): (...)
Por outro lado, o Laudo[2] nº 1.507/2011 do Instituto Nacional de 
Criminalística da Polícia Federal, ao transcrever os trechos da reunião 
ocorrida em 21.10.2009 na residência oficial do então Governador José 
Roberto Arruda, consigna expressamente a fala de José Geraldo Maciel 
afirmando "o Roney pega comigo (trinta) ... e lá onze e meio."[3]
Vale salientar, ademais, que toda a narrativa recursal destinada a atacar a 
prova não contesta a identidade das pessoas gravadas ou apresenta dúvida a 
respeito das vozes dos interlocutores captados na escuta ambiental, denotando, 
a toda evidência, a fragilidade das alegações.
Com essas razões, não há como acolher o argumento no sentido da ilicitude da 
prova. (Grifos acrescidos).

Destarte, a desconstituição da tese de legalidade da aludida prova 
reconhecida na origem, como pretendido pelo agravante, demanda, por óbvio, o revolvimento 
do arcabouço fático-probatório, o que é inviável na via do apelo extremo (Súmula 7 do STJ).

Com relação ao aduzido pelo recorrente de que a condenação 
fundou-se unicamente no depoimento prestado pelo colaborador Durval Barbosa e que não 
haveria fundamentos para o decreto condenatório, além de ter sido imposto à defesa o ônus de 
provar a sua inocência, vale transcrever o entendimento sufragado no âmbito do TJDFT 
(e-STJ fls. 1.209/1212 - volume 6; e 561/573 - volume 7): 

Considera-se difuso o direito de natureza transindividual, indivisível, dos quais são 
titulares pessoas indeterminadas e indetermináveis, ligadas entre si por 
circunstâncias de fato.
Pois bem. Toda a celeuma trazida à rediscussão cinge-se ao exame acerca da 
participação do réu no esquema de propinas utilizado pelo então Governador 
José Roberto Arruda para obter apoio político no seio da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal.
Sustenta o recorrente a ausência de provas para alicerçar o pedido condenatório.
Sem razão o apelante.
Conforme já mencionado anteriormente, há nos autos forte comprovação - 
gravações em áudio, colheita de prova oral e documentos - acerca do 
envolvimento do réu no esquema elaborado para apoiar o Governo de José 
Roberto Arruda em troca do recebimento de quantias em dinheiro.
Os depoimentos prestados por Durval Barbosa Rodrigues, um dos 
protagonistas no esquema apontado pela investigação policial, além, é claro, da 
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captação ambiental realizada na residência oficial de Águas Claras, juntamente 
com o material obtido em busca e apreensão oriunda dos autos da AP nº 
707/STJ, dão conta de que houve efetivo envolvimento do recorrente em atos 
ímprobos.
Rememorem-se as declarações prestadas por Durval Barbosa perante o Núcleo de 
Combate às Organizações Criminosas do MPDFT em 10.03.2010, acompanhado de 
advogada:
(...) com o fim de prestar depoimento sobre fatos de seu conhecimento acerca de 
fatos relacionados a documentos apreendidos no bojo do Inquérito n. 650 do 
Superior Tribunal de Justiça (Operação Caixa de Pandora). (...) que, analisando as 
siglas descritas no documento exibido, acredita que se tratem das pessoas de: 
EUSTÁQUIO OLIVEIRA (OE); PAULO ROXO (RP); RENATO MALCOTI 
(MR); FÁBIO SIMÃO (SF) e DOMINGOS LAMOGLIA (LD); que o depoente 
acredita que as siglas dos nomes foram colocadas na ordem inversa para dificultar a 
identificação; que, no entanto, pode afirmar com segurança que as siglas referem-se 
aos nomes citados porque se tratam justamente dos grandes captadores de recursos 
ilícitos do Governador Arruda; (...) que as siglas "R", "D" e "S" constantes das 
colunas com valores referem-se a Receita, Despesa e Saldo; (...) que com relação ao 
FÁBIO SIMÃO reitera que ele ganhou muito poder no governo porque conseguiu 
levar grande parte do PMDB local para o governo ARRUDA; que dentre os 
políticos levados por SIMÃO pode citar: EURIDES BRITO, ODILON AYRES, 
BENÍCIO TAVARES e PEDRO PASSOS e, posteriormente, fez tratativas para 
agregar o apoio de TADEU FILIPELI e RONEY NEMER; (...) [4](grifo no 
original) 
No dia seguinte (11.03.2010), também acompanhado de advogada, afirmou Durval 
Barbosa:
(...) que, exibido o documento constante do item 7.8 do auto referente ao mandado 
de busca e apreensão n.25 (MB 25), descrito como "7.8 - 01 (um) livro/caderno com 
a inscrição na capa "contas corrente" "tilibra", contendo anotações, cuja cópia será 
anexada ao presente termo, o depoente afirma que, na linha das declarações feitas 
anteriormente, acredita que os números e siglas constantes do documento exibido 
refiram-se à contabilidade dos pagamentos feitos ao grupo de apoio político do 
Governador Arruda; que com relação às siglas constantes na primeira coluna a 
esquerda do documento, o depoente acredita que referem-se a (...) RONEY NEMER 
("RNeh") (...) que acredita que as siglas mencionadas refiram-se às pessoas listadas 
porque era usual o Governador Arruda pagar aliados políticos e porque sempre 
soube que essas pessoas recebiam dinheiro em troca de apoio político; que os 
números listados na frente das siglas referem-se a valores recebidos; que com 
relação aos nomes constantes à direita do documento, o depoente acredita que as 
siglas referem-se a: (...) Roney Nemer ("R.N"), (...) Roney Nemer ("R.N") (...) que 
melhor esclarecendo a razão pela qual identificou as pessoas citadas, o depoente 
explica que tem "conhecimento de causa porque viveu isso", isto é, o próprio 
depoente já fez esses tipos de pagamento; (...) que no grupo "apoio político" 
identifica os nomes de RONEY NEMER, (...) que indagado porque outros 
Deputados da base de apoio a ARRUDA não aparecem nessa lista, o depoente disse 
que cada grupo de Deputado recebe por um captador/pagador específico; que as 
pessoas mencionadas provavelmente integravam o grupo sob a responsabilidade de 
DOMINGOS LAMOGLIA; que, a exemplo disso, a interceptação ambiental feita 
pela polícia federal demonstra que JOSÉ GERALDO MACIEL era responsável por 
um grupo de políticos, FÁBIO SIMÃO, OMÉZIO PONTES, DOMINGOS 
LAMOGLIA por outros grupos; que também faziam esse tipo de pagamento as 
pessoas de PAULO ROXO e RENATO MALCOTI; (...) [5](grifo no original)
Na oportunidade da colheita de provas, Durval Barbosa prestou depoimento 
perante o douto julgador singular na condição de testemunha compromissada, 
reiterando as declarações prestadas perante o MPDFT. Confira-se(...)
Ressalte-se que a respeito da validade da oitiva de testemunhas, independentemente 
de a testemunha prestar ou não compromisso legal de dizer apenas a verdade, o 
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valor probatório é aferido em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.
Mesmo porque, na hipótese, não vejo motivo plausível para que o delator 
Durval Barbosa faltasse com a verdade acerca dos fatos, notadamente em face 
de seu claro envolvimento no esquema de captação e distribuição de propinas.
Nesse palmilhar, inclusive, vale relembrar as palavras do Ministro Ayres Britto, na 
oportunidade do julgamento do HC nº 99.736, em 27.04.2010, perante a Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal, verbis: (...)
Ademais, o laudo encartado às fls.403/472 retrata escuta ambiental na qual os 
interlocutores se referem claramente às despesas mensais que o ex-Governador 
José Roberto Arruda tinha com alguns parlamentares objetivando angariar 
apoio político.
Destaco, a propósito, o diálogo entre Arruda, o delator Durval Barbosa e José 
Geraldo Maciel, do qual consta o seguinte: "o Roney pega comigo (trinta) ... e 
lá onze e meio."[7]
Como o próprio Durval Barbosa esclareceu, o esquema de pagamento de propina a 
parlamentares da base aliada do Governo Arruda tinha vários captadores/pagadores, 
divididos em grupos, circunstância que robustece a convicção no sentido de que o 
réu integrava a organização conhecida como "Mensalão do DEM."
Além disso, pode-se verificar nos documentos oriundos do IP nº 650/STJ a 
presença de anotações das iniciais do nome do deputado Roney Nemer (v. 
fl.141), juntamente com outros parlamentares, tendo a testemunha Durval 
Barbosa afirmado que as siglas RN e RNeh se referem ao requerido.
Vale salientar, ademais, que o recebimento de propina, os ajustes para mercanciar a 
consciência e o próprio mandato parlamentar conferido pelas urnas, não são feitos às 
claras ou sob holofotes. Muitos desses integrantes, inclusive, delegam o ato de 
receber os pagamentos a terceiros, justamente com o fim de esquivar-se no caso de 
eventual publicidade dos fatos. (...)
Inclusive, em razão disso, a comprovação do recebimento de propina nos crimes de 
corrupção e também para configurar ato de improbidade administrativa é realizada 
por prova indireta ou indiciária, amparando-se o magistrado nas evidências e em 
fatos concatenados, como na espécie. (...)
O elemento deflagrador foram as declarações prestadas por Durval Barbosa, o 
que, a princípio, poder-se-ia cogitar em eventual comprometimento, todavia a 
minudente descrição dada pelo delator sobre a operacionalização de todo o 
esquema, somada aos vídeos e áudios onde se verifica a distribuição de 
vultuosas quantias em dinheiro, além das planilhas com as siglas dos nomes dos 
envolvidos, atestam e confirmam a linha de interpretação conferida aos fatos.
Ressalte-se, também, que as declarações prestadas por Durval Barbosa perante 
o MPDFT, na fase de apuração dos fatos e antes do ajuizamento de inúmeras 
ações, foram judicializadas, concedendo ao réu o efetivo exercício do 
contraditório e da ampla defesa. Reafirme-se: foi garantida às partes a 
paridade de armas, respeitando-se o devido processo legal.
Ainda como contribuição prestada por Durval Barbosa foram realizadas gravações 
de reuniões e encontros ocorridos em seu gabinete no Palácio do Buriti, 
oportunidades nas quais se vê a entrega de parte do dinheiro arrecadado no 
esquema.
A despeito da nebulosidade que permeia os fatos, pois praticados às escondidas, a 
defesa não se desincumbiu de comprovar as alegações, sendo insuficiente para 
inocentar o réu a simples afirmação de que inexistem imagens suas recebendo o 
dinheiro espúrio.
Neste particular, trago à colação trecho do depoimento pessoal prestado pelo réu, 
onde não se vê nenhum acréscimo acerca de sua alegada inocência. Confira-se (...)
Vale salientar que há comprovação nos autos no sentido de que o réu foi 
nomeado para o exercício de dois importantes cargos no Governo de José 
Roberto Arruda - presidência da Empresa Brasiliense de Turismo (Brasiliatur) 
e direção geral da Agência de Fiscalização do GDF - circunstância que 
demonstra, à saciedade, a confluência de interesses e o incondicional apoio do 
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requerido aos projetos e ideais governistas.
Assim, ante a robustez do material probatório constante dos autos, 
notadamente quanto ao depoimento testemunhal e às escutas ambientais, é 
possível atestar a participação do réu no esquema nacionalmente conhecido por 
"Mensalão do DEM", concerto de vontades para obter sustentação política ao 
Governo de José Roberto Arruda.
Resta, portanto, a tipificação da mencionada conduta aos termos a Lei nº 8.429/92.
Antes, porém, merece destaque a questão afeta ao período no qual o réu 
ocupou cadeira na Câmara Legislativa do DF.
Segundo consta no pedido formulado pelo MPDFT, o requerido recebeu 
propina no período correspondente a janeiro/2007 a setembro/2008, bem como 
nos meses de abril, maio e novembro/2009.
Compulsando os autos e, também, o curriculum vitae  do réu, amplamente 
disponibilizado na Internet, constato que o Deputado Distrital licenciou-se da 
Câmara Legislativa do DF no período compreendido entre outubro/2008 a 
março/2009, para assumir a presidência da Empresa Brasiliense de Turismo 
(Brasiliatur), retornando em março de 2009 para a Assembleia.
Em junho do mesmo ano (2009), novamente licenciou-se para assumir a direção 
geral da Agência de Fiscalização do GDF, permanecendo até outubro de 2009.
Destaque-se, ainda, que o apelante retornou à Câmara Legislativa do DF 
justamente na oportunidade da votação do PDOT[21], ocorrida em abril/2009, 
denotando, nitidamente, que o demandado retornou às atividades 
parlamentares com o propósito de votar em favor da aprovação do referido 
projeto de lei, reforçando a prova dos laços que envolviam as autoridades do 
Executivo e do Legislativo local.
Nesse descortino, o lapso temporal indicado pelo MPDFT é perfeito quanto ao 
tempo no qual o Deputado Roney Nemer esteve na Câmara Legislativa do DF. 
(Grifos acrescidos).

Como se vê, o TJDFT, soberano no exame do material cognitivo 
produzido nos autos, reconheceu, expressamente, a participação do réu no esquema de 
propinas utilizado pelo então Governador José Roberto Arruda para obter apoio político no 
seio da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a partir das gravações em áudio, da colheita 
de provas oral e documental, com a garantia às partes da paridade de armas e do devido 
processo legal.

Desse modo, forçoso convir que as questões levadas a deslinde foram 
decididas com esteio no suporte fático-probatório e, por essa razão, a desconstituição de tais 
posições, sobretudo no tocante à materialidade da conduta tida como ímproba, levaria 
necessariamente à reavaliação de toda a estrutura probatória trazida aos autos, desiderato que 
não se coaduna com a via especial eleita (inteligência da Súmula 7 do STJ).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO AOS 
AGENTES POLÍTICOS. ART. 11 DA LEI 8.429/92. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 
DE ORIGEM QUE CONSIGNA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO 
(DOLO) APTO A CARACTERIZAR O ATO IMPROBO VIOLADOR DOS 
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEXAME DE MATÉRIA 
FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
1. A novel jurisprudência do STJ já decidiu que os Agentes Políticos se submetem a 
Lei de Improbidade Administrativa, entendimento esse que se aplica inclusive aos 
Prefeitos, pois a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os Prefeitos 
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Municipais, apesar do regime de responsabilidade político-administrativa previsto 
no Decreto-Lei 201/67, estão submetidos à Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
nº 8.429/92), em face da inexistência de incompatibilidade entre as referidas 
normas. Precedentes: AgRg no Ag 1404254 / RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 
Primeira Turma, DJe 30/09/2014; AgRg no AREsp 457973/PR, Rel. Min. Og 
Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/06/2014; REsp 1114254/MG, Rel. Min. Sergio 
Kukina, Primeira Turma, DJe 05/05/2014.
2. Na hipótese, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, 
que o Tribunal a quo atestou a prática de ato de improbidade administrativa 
previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). 
Assim, rever o entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria 
fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da 
Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 589448/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 
Segunda Turma, DJe 18/03/2015, AgRg no REsp 1443217/PE, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/09/2014.
3. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no AREsp n. 692.292/PB, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, DJe 22/09/2015). (Grifos acrescidos).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO E 
SÚMULA 7/STJ.  LEI 8.429/92. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. 
IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 
COTEJO ANALÍTICO.
1. Trata-se de ação civil pública por improbidade administrativa, em que ficou 
caracterizado esquema fraudulento de desvio de verbas públicas, por meio de 
subcontratação direcionada de ONGS pela Fundação Escola do Serviço Público – 
FESP do Estado do Rio de Janeiro.
2. Não se encontra o acórdão recorrido, ante a gravidade dos fatos contidos nos 
autos, irrazoabilidade ou desproporcionalidade, o que impossibilita a revisão da 
dosimetria da pena, uma vez que fixada dentro dos parâmetros do art. 12 da Lei 
8.429/92.
3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria 
das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do 
conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em 
casos excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade 
entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso vertente. 
Precedentes.
4. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que aferir se as provas 
são suficientes ou se o recorrido desincumbiu-se de seu ônus probatório, para 
análise de eventual violação do art. 333 do CPC, demandaria o reexame de 
todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o 
óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, 
quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não 
apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de 
ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência 
entre o caso confrontado e o aresto paradigma. Precedentes.
6. Demais disso, o novo Código de Processo civil, também não exime o recorrente 
da necessidade da demonstração da divergência.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 855.134/RJ, relator Ministro HUMBERTO MARTINS,  

SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016). (Grifos acrescidos).

Por fim, "este Tribunal tem entendimento no sentido de que a 
incidência do enunciado n. 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma  
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vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, 
tendo em vista a situação fática do caso concreto, com  base na qual a Corte de origem deu 
solução à causa" (AgInt no AREsp 398.256/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda 
Turma, DJe 10/03/2017).

Recurso especial do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios.

Defende o MPDFT que o acórdão violou o art. 12, I, da Lei n. 
8.429/1992, considerando que a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos pela 
prática de ato que importa enriquecimento ilícito não observou o patamar mínimo de 8 (oito) 
anos previsto no dispositivo em referência.

No exame da questão, verifico que assiste razão ao recorrente.

Consoante entendimento desta Corte, a fixação da sanção aquém do 
mínimo legal viola o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. 
VIOLAÇÃO DE LEI. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese 
do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é 
inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 
2. A fixação da sanção aquém do mínimo legal viola o art. 12, inciso III, da Lei 
8.429/1990. 
3. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 289133/MG, rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 08/11/2016)

No caso presente, o réu foi condenado pela prática das condutas 
ímprobas previstas nos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992.

O art. 12 do aludido diploma legal estabelece as sanções por 
improbidade administrativa nos seguintes termos:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 
seguintes cominações:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa 
civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de 
multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
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indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de 
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a 
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente." 
(Grifos acrescidos).

Ocorre que, ao fixar a condenação com fulcro no art. 12, I, da Lei 
8.429/1992, não poderia o acórdão revisar a sanção alusiva à suspensão dos direitos políticos 
para aquém do mínimo legal, qual seja, seis anos, por manifesta ausência de previsão legal.

Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "b", do 
RISTJ, CONHEÇO do agravo de RONEY TANIOS NEMER para CONHECER parcialmente 
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO; e, com base no art. 
255, § 4º, III, do RISTJ, CONHEÇO do recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para DAR-LHE PROVIMENTO, de modo a 
majorar a suspensão dos direitos políticos do réu para 8 (oito) anos, mantendo as demais 
sanções aplicadas na origem.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 04 de junho de 2018.

MINISTRO GURGEL DE FARIA 

Relator
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