
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5ª Câmara de Direito Público

Registro: 2019.0000282882

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 

2192659-75.2018.8.26.0000 , da Comarca da Capital, em que é agravante GILBERTO KASSAB e é 

agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e interessada ODEBRECHT S.A.

   

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U. Sustentou 

oralmente a Procuradora de Justiça, dra. Maria da Glória Villaça Borin Gavião de Almeida. Houve a 

desistência da sustentação oral pelo advogado do Agravante.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA 

LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.

São Paulo, 8 de abril de 2019.

MARCELO MARTINS BERTHE

RELATOR
  ASSINATURA ELETRÔNICA
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Voto nº 16.032

5ª Câmara de Direito Público

Agravo de Instrumento nº 2192659-75.2018.8.26.0000

Agravante: Gilberto Kassab

Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Interessada: Odebrecht S.A.

Juiz prolator: José Gomes Jardim Neto

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. COMPETÊNCIA. 

Afirma-se a competência desta Justiça Estadual, porque são 

descritos fatos do tempo em que o réu era Prefeito da 

Municipalidade de São Paulo. De resto, a questão já está 

judicializada, em conflito perante o Superior Tribunal de Justiça, que 

não afasta a competência da Justiça Estadual. 2. QUESTÃO DE 

ORDEM. Não há falar em nulidade da autocomposição, ao menos 

no âmbito desta ação. Todavia, os institutos da autocomposição e 

da delação premiada, previstos em leis próprias, e que editam 

normas de caráter geral, não se aplicam e nem produzem quaisquer 

efeitos em matéria de improbidade administrativa tratada em lei 

especial, por expressa proibição legal. Lei geral que não derroga 

norma especial. Autocomposição que é ineficaz nesta ação de 

improbidade administrativa. Precedentes. Possibilidade, no entanto, 

de consideração dos depoimentos colhidos no âmbito de Inquérito 

Civil Público em conjunto com os demais elementos indiciários 

trazidos para o fim de formação de eventual juízo positivo de 

admissibilidade da ação de improbidade administrativa. Não há 

cogitar de ilicitude na reprodução de depoimentos, ainda que antes 

tenham sido colhidos com a oitiva das mesmas pessoas, para outra 

destinação e em procedimento com fins diversos, tais como os de 
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caráter investigatório ou de persecução criminal. 3. 

ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. Existem nos autos elementos 

indiciários suficientes, indicativos da possível prática de atos de 

improbidade administrativa. Petição inicial que descreve 

especificadamente e individualiza as condutas típicas previstas LIA. 

Impossibilidade de extinção do feito neste momento processual. 

Conjunto indiciário que determina se autorize a dilação probatória 

para o julgamento de mérito desta ação. Improcedência manifesta 

da ação que, no caso, não se reconhece nesta fase de delibação. 

Adequação da via eleita que deve ser afirmada. Decisão de primeiro 

grau que foi suficientemente fundamentada. Nulidade da r. decisão 

recorrida que não se verifica. Petição inicial regularmente recebida. 

Prosseguimento da ação que se impõe. 4. INDISPONIBILIDADE DE 

BENS. Cabimento da decretação liminar, nos termos do art. 7º, 

caput, e parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, pois que conforme o 

decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, presente o 

periculum  in  mora , que deve ser presumido nesses casos. 

Precedentes. De resto, o valor da indisponibilização já tinha sido 

ajustado e reduzido pela r. decisão recorrida de modo adequado. 5. 

DETERMINAÇÃO EM SANEAMENTO. A corré Odebrecht S/A não 

foi excluída do polo passivo da ação, cumprindo seja citada para os 

fins legais, o que fica determinado. Recurso desprovido, com 

determinação

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento 

extraído da Ação Civil Pública nº 1061823-03.2017.8.26.0053, interposto contra a r. 

decisão de fls. 108/110, proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara da Fazenda Pública 

da Comarca da Capital, que recebeu a inicial e determinou a indisponibilidade de 

bens.
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O particular interpôs recurso sustentando, em síntese, 

que a r. decisão recorrida não examina a defesa prévia e limita-se e rejeitá-la com 

argumentos genéricos; que é nulo o termo de autocomposição que instruiu a 

petição inicial, entre o autor, o Município e a ré Odebrecht. De outro lado, sustenta 

o recorrente que a petição inicial deve ser rejeitada porque é inepta e por falta de 

justa causa para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa; 

assevera que o relato do colaborador não contribuiu para hábil recebimento da 

inicial e insiste que não há elementos indiciários suficientes para o recebimento da 

ação. Finalmente, a segunda parte do recurso volta-se contra a indisponibilidade de 

bens determinada, afirmando que não há riscos que indiquem a tentativa de 

dilapidação do patrimônio.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 607/634).

O Ministério Público de 2ª Instância ofereceu parecer 

pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 806/811 e 1.085/1.109).

Em nova manifestação, o recorrente trouxe documentos 

e o agravado respondeu, também juntando documentos.

Esta relatoria deferiu a retirada dos autos da pauta da 

sessão e o seu encaminhamento para outra manifestação do Ministério Público. 

Sobreveio então novo parecer, opinando pelo desprovimento do recurso, mas 

sustentando a nulidade do termo de autocomposição que instruiu a petição inicial 

(fls. 1.085/1.109).
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Houve oposição quanto à forma de julgamento virtual.

Na sessão de julgamento realizada no dia 08.04.2019, o 

patrono da agravante pleiteou novo adiamento, o que foi indeferido no despacho 

que consta dos autos e, após manifestação da Procuradora de Justiça, o advogado 

presente desistiu do pleito, o que foi homologado. 

É o relatório.

Segue o voto:

I - Da competência

Cumpre examinar, em primeiro lugar, a questão que diz 

com a competência da Justiça Estadual para processar e julgar esta Ação de 

Improbidade Administrativa.

Em relação a esse tema verifica-se que os fatos narrados 

na petição inicial encerram a imputação da prática de atos tipificados como de 

improbidade administrativa, que teriam ocorrido quando Gilberto Kassab estava no 

exercício do cargo de Prefeito Municipal da Capital do Estado de São Paulo, o que, 

por isso mesmo, determina a competência da Justiça Estadual para processar e 

julgar o presente feito.

Em se tratando de matéria concernente à improbidade 

administrativa, a competência deve ser estabelecida tendo-se em conta a pessoa 
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jurídica de direito público envolvida.

No caso, ao se acusar o então Prefeito Municipal de São 

Paulo, Gilberto Kassab, de ter recebido importância indevida da Odebrecht S/A, 

justamente quando estava no exercício do cargo de Prefeito Municipal e em 

campanha buscando uma nova eleição para o mesmo cargo, não há dúvida, torna 

a Justiça Estadual paulista competente para esta ação, o seu processo e 

julgamento.

De resto, essa matéria, relacionada com a competência 

para esta ação, encontra-se já judicializada perante o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, no Conflito de Competência n° 162.866  SP, tendo o eminente Ministro 

Hermann Benjamin indeferido o pedido para o sobrestamento desta ação de 

Improbidade Administrativa, bem como dos outros feitos que estejam a apurar 

as repercussões criminais dos fatos, estes últimos em trâmite perante a justiça 

Federal.

Relembrou Sua Excelência, na r. Decisão copiada a fls. 

644 dos autos deste recurso, que a iterativa jurisprudência daquela Corte é no 

sentido de que para o acolhimento de tal pretensão, como medida liminar, exige-se 

a presença do fumus  boni  juris  e do periculum  in  mora , assentando “não 

preenchidos os requisitos” no caso, tal como posto expressamente naquela r. 

Decisão proferida no referido conflito de competência que envolve esta ação.

Na verdade, importante ressaltar que as competências 

cíveis e criminais têm tratamento diverso, e normas de regência próprias, 

especialmente quando se trata de competência criminal da Justiça Federal, que está 
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muito distante das normas que cuidam da competência cível, especialmente aquela 

regrada para as ações de improbidade administrativa.

Com isso, cumpre afirmar, nesta oportunidade, a 

competência da Justiça Estadual de São Paulo para processar e julgar esta Ação de 

Improbidade Administrativa, promovida pelo Ministério Público de São Paulo 

contra o então Prefeito Municipal de São Paulo Gilberto Kassab e a Odebrecht S/A.

II  Questão de Ordem

Em seguida, é de ser enfrentada, como questão de 

ordem, a matéria suscitada pela Defesa, e sobre a qual manifestou-se o Ministério 

Público de segunda instância de acordo, que sustenta a nulidade da 

autocomposição tomada por termo nos autos do Inquérito Civil 392/2017  MPSP, 

realizada entre o próprio Ministério Público, então representado por sua 

Promotoria do Patrimônio Público e Social da Capital do Estado de São Paulo, pelo 

Município de São Paulo e a empresa Odebrecht S/A (fls. 133/144).

Essa é matéria que traz questionamentos diversos, até 

mesmo no âmbito interno do próprio Ministério Público, como se pode extrair da 

manifestação lançada nos autos pelo Ministério Público que oficia em segunda 

instância, em alentado e bem fundamentado parecer da lavra da Douta 

Procuradora de Justiça Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira (fls. 1.088/1.108).

Importante salientar que o exame do Termo de 

Autocomposição questionado denota que nele foram tratadas questões de várias 

naturezas, não apenas cível e administrativa, mas também de matéria criminal.
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Nesse passo, apenas por esse motivo, já não seria 

possível falar em nulidade absoluta, ou de pleno direito, como pretendem neste 

feito, pelo menos não diretamente no âmbito desta ação.

Por sua complexidade essa é questão que, 

necessariamente, há de ser objeto de debate em ação própria, com a observância 

do devido processo legal, especialmente o respeito ao contraditório, cumprindo 

lembrar que o Município de São Paulo, que também figura no termo como 

signatário, sequer faz parte deste feito e não poderia ser alcançado pelos efeitos de 

uma eventual decisão tomada de plano, ainda que isso fosse possível, e que 

reconhecesse diretamente a nulidade de ajuste em que ele figurou como parte.

Contudo, e não obstante as considerações acima, é 

possível desde logo afastar a alegação de nulidade do termo de autocomposição, 

ao menos para o que interessa para esta Ação de Improbidade Administrativa.

Isso porque de nulidade não se cuida.

A questão em debate desborda para o exame da eficácia 

da autocomposição em matéria de improbidade administrativa e, 

consequentemente, seus reflexos na Ação de Improbidade prevista em lei especial 

que trata do tema, a Lei Federal 8.429/1992.

E, nesse sentido, a Lei de Improbidade Administrativa é 

expressa ao assentar que não se admite “ transação,  acordo  ou  conciliação  nas  

ações  de  que  trata  ao  caput ”. Essa a letra do art. 17, § 1°, da Lei Federal 8.429/1992. 
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Vale dizer: não quis o legislador que, em matéria de improbidade 

administrativa, fosse possível transigir com o direito público indisponível.

Ineficaz qualquer transação, acordo ou conciliação que 

pretenda afastar a aplicação das sanções previstas em lei especial, editada para 

tratar do tema da improbidade administrativa, porque ela versa sobre direito 

indisponível. É a expressa disposição legal. Diga-se: não há leniência possível 

quando o assunto for improbidade administrativa tratada na LIA.

Não é demais registrar, ainda, que essa proibição, 

contida no artigo 17, § 1º, da Lei Federal 8.429/1992, (a que veda expressamente a 

realização de autocomposição em sede de improbidade administrativa) continua 

em vigor, como se verifica da transcrição que segue:

“Art.17 A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 

Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 

trinta dias da efetivação da medida cautelar.

§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que 

trata o caput.

...”.

É verdade que a Medida Provisória 703/2015 objetivou 

revogar essa proibição. Todavia, referida medida provisória não foi convertida em 

lei pelo Congresso Nacional, de sorte que a proibição continua vigente.

O Poder Legislativo, competente para interpretar o 

interesse público e editar as leis, e é bom que isso fique aqui relembrado e 

sublinhado, entendeu não interessar a alteração dessa regra. Nesse passo, a 
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Medida Provisória 703/2015 perdeu os seus efeitos, como é de rigor.

Ao Poder Judiciário, portanto, cumpre respeitar a 

vontade do legislador e aplicar a lei.

 

Saliente-se, a hipótese não comporta outra 

interpretação, pena de se permitir evidente ofensa à doutrina da separação dos 

poderes.

Qualquer desrespeito à proibição expressa que consta 

da lei especial implicaria em admitir possa o Poder Judiciário agir como legislador 

positivo, e no caso como legislador positivo por substituição, já que o Poder 

Legislativo, a quem competia o exame da matéria, já a apreciou concretamente e 

rejeitou alterar a regra em vigor.

Em outras palavras, ainda que considerada toda a 

metodologia conhecida pela ciência do direito para a realização da sempre árdua 

tarefa de interpretação das normas jurídicas, tem-se que a partir desse contexto 

acima examinado, não há como interpretar diversamente essa norma em apreço 

(art. 17, §1°, da LIA).

No caso, a vontade do legislador está clara e é 

 indiscutível. Por isso mesmo que a espécie não comporta outra interpretação que 

não seja a literal.

Não se desconhece a Tese nº 5 do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, a recomendar que seus membros envidem esforços para que 
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o instituto da colaboração premiada seja possível no âmbito da improbidade 

administrativa.

Nesse sentido, transcreve-se abaixo a tese aprovada:

“CONCLUSÕES DAS TESES APROVADAS EM PLENÁRIA NO I 

CONGRESSO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TESE nº 5

COLABORAÇÃO PREMIADA E LEI DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA

Autor: Antônio Celso Campos de Oliveira Faria

Relator: Sílvio Antônio Marques:

1. O instituto da colaboração premiada, por analogia, pode ser 

aplicado aos atos de improbidade administrativa.

2. As Promotorias do patrimônio Público e Social devem envidar 

esforços no sentido de ser reconhecida perante e Poder Judiciário a 

aplicação do instituto da colaboração premiada em matéria de 

improbidade administrativa.” (in CARVALHO, Matheus, Manual de 

Direito Administrativo, 3ª Edição, Editora Juspodivum, pg. 956, 

2016.)

Todavia, em que pese o brilho e o empenho com que se 

houve o digno representante do Parquet  na petição inicial desta ação de 

improbidade administrativa, a verdade é que a lei continua em vigor.

Se possível fosse interpretar o direito cabível na espécie, 

contra a letra expressa da lei, para afirmar-se aplicável o instituto  da  colaboração  
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premiada  no âmbito da improbidade administrativa, como pretende a petição 

inicial, não teria sido necessária a edição da Medida Provisória 703/2015, depois 

rejeitada pelo legislador, que justamente visava a suprimir a proibição legal.

Bem a propósito do tema vem precisamente a citação 

de julgado do Superior  Tribunal  de  Justiça , feita pela Douta Procuradoria de Justiça 

no parecer lançado nos autos(fls.  1.098/1.101) .

O V. Aresto trazido à colação, na parte da ementa que 

interessa ao tema aqui examinado, confirma esse mesmo entendimento aqui 

deduzido e merece ser reproduzido nesse trecho, como segue:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO 

FEITO PARA QUE SEJAM BUSCADOS MEIOS DE COMPENSAÇÃO 

DA CONDUTA ÍMPROBA, Á LUZ DA LEI 13.655/2018. 

IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL 

CONTIDA NO ART. 17, §1°, DA LIA. LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL. AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL. ATO ÍMPROBO 

CARACTERIZADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

NÃO COMPROVADO.

1. Prevalece em nosso sistema jurídico o princípio da especialidade, 

segundo o qual, diante de um eventual conflito aparente entre 

normas, a lei especial deverá prevalecer em relação à norma geral. 

Precedentes: AgRg no REsp 1.359.182/RJ, rel. Min. Humberto 

Martins, Segunda Turma DJe 10/06/2013; AgRg no Ag 1.327.071/SP, 

rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 

08/04.2011.2. Conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do 

Congresso Nacional n° 27, de 30/05/2016, a MP 703, de 18/12/2015, 

publicada no DJU de 21/12/2015, teve seu prazo de vigência 

encerrado no dia 29/05/2016, o que importou no restabelecimento 
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da vigência do art. 17, §1°, da Lei 8.429/1992, que veda a transação, 

acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa.3. É 

inviável o pedido de suspensão do processo, a fim de que sejam 

buscados os meios de compensação da conduta ímproba praticada, 

uma vez que deve prevalecer a regra especial contida no art. 17, §1°, 

da Lei 8.429/1992.4. Na forma da jurisprudência do STJ, “tratando-

se de ação de improbidade administrativa, cujo interesse público 

tutelado é de natureza indisponível, o acordo entre a 

municipalidade (autor) e os particulares (réus) não tem o condão de 

conduzir à extinção do feito, porque aplicável as disposições da Lei 

8.429/1992, norma especial que veda expressamente a possibilidade 

de transação, acordo ou conciliação nos processos que tramitam 

sob a sua égide (art. 17, §1°, da LIA)” (REsp 1.217.554/SP, Ministra 

ELIANA CALMON, Segunda turma, DJe 22/08/2013).5. Agravo 

interno improvido.  6 .... ”.

(REsp n° 1.654.462  MT  Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 

07/06/2018).

É o que basta.

Assim, nesta oportunidade, o que deve ser examinado, 

são os depoimentos que trouxeram os fatos descritos na petição inicial e acabaram 

ensejando a propositura desta ação.

Em suma, a ineficácia da autocomposição  para fim da Lei 

de Improbidade Administrativa, não leva à desconsideração do conteúdo dos 

depoimentos colhidos.

Não se cuida aqui meio ilícito de produção de prova.
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A ineficácia atinge apenas qualquer pretensão de 

leniência proibida em lei para esta matéria. Mas os depoimentos prestados em 

inquérito civil público devem ser considerados e valorados em conjunto com o que 

mais houver.

Também tem pouco interesse, e é de ser aqui registrado, 

se esses depoimentos, reproduzidos nas oitivas feitas pelo Ministério Público de 

São Paulo, tinham sido antes colhidos também para fim de investigação criminal, 

em colaboração  premiada .

Naquela oportunidade buscava-se prova para 

destinação diversa, cuidava-se de persecução penal, tratada em na Lei Federal 

12.846/2013, e, justamente por isso, o compartilhamento não foi autorizado pelo 

Colendo Supremo Tribunal Federal.

Os indícios probatórios nesta ação hão de se basear nos 

depoimentos colhidos de modo lícito, sem aparente mácula que os contaminasse, 

por meio idôneo como deve ser tido o inquérito civil público.

Em síntese, deve ficar assentado que o fato de que 

certos depoimentos tenham sido antes produzidos no âmbito de investigação, ou 

de persecução penal, não impede, apenas por isso, que o Ministério Público 

obtenha novos depoimentos, ainda que com as mesmas pessoas. Nem obsta o 

Parquet  de buscar outros indícios, documentos ou quaisquer provas que apontem 

para a ocorrência de fatos que possam ser tipificados como atos ímprobos.

Equivocada a citação da defesa, portanto, porque 
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inaplicável à espécie, a jurisprudência que traz entendimento expresso pelo 

Ministro  Dias  Toffoli  (fls. 383/423), no sentido de que “o depoimento  de  

colaborador  premiado,  sem  outras  provas  idôneas  de  corroboração,  não  se  

revestem  de  densidade  suficiente  para  lastrear  um  juízo  positivo  de  admissibilidade  

da  acusação ” (Inq. n° 3.994/DF).

Neste feito não há falar em depoimentos produzidos no 

âmbito de persecução penal, nem se cuida de colaboração  premiada .

Finalmente, ainda nesta questão, verifica-se que o termo 

de autocomposição foi homologado pelo MM. Juiz a quo.

Todavia, o que está claro é que a homologação, no caso, 

está vazia de conteúdo.

Ao examinar a questão posta na petição inicial, Sua 

Excelência o MM. Juiz foi suficientemente cauteloso e houve por bem determinar 

que todos os efeitos da autocomposição apresentada com a petição inicial seriam 

examinados em tempo oportuno.

Diferiu, pois, a conferência de quaisquer efeitos, e a 

homologação veio sem qualquer cunho decisório.

Desse modo, a propósito, não há o que examinar nesta 

fase.

Oportunamente, se for o caso, e sempre respeitados os 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5ª Câmara de Direito Público

Voto nº 16.032 - Agravo de Instrumento nº  2192659-75.2018.8.26.0000 - Capital - HEL 16/31

entendimentos diversos, essa questão poderá ser examinada de modo concreto, 

até mesmo em sede de reexame necessário.

Mas isso é agora matéria estéril, afigurando-se 

prematura qualquer outra consideração a respeito.

Por esses motivos, tem-se que é de ser superado esse 

tema ora examinado como questão de ordem, para afastar a alegação de nulidade 

do termo de autocomposição, no âmbito desta ação, e para reconhecer a sua 

ineficácia com relação aos fatos abrangidos pela LIA.

III - Da Admissibilidade da Ação

A insurgência recursal, em primeiro lugar, volta-se 

contra o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa 

para processamento e julgamento.

Como se sabe a ação de improbidade administrativa tem 

o escopo de verificar a existência de ato ímprobo, visando à reparação do erário, 

com nítido propósito indenizatório de um lado, enquanto de outra banda busca 

punir ações típicas de improbidade, que ofendam a Administração Pública, quando 

se verificarem ações que violem os princípios que a regem, lesem seu patrimônio, 

ou favoreçam indevidamente particulares que com a Administração Pública se 

relacionem.

Não há dúvida, tem a Ação de Improbidade 

Administrativa efeitos de grande repercussão em esferas diversas, especialmente 
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nos campos do direito civil, administrativo e politico, porque o provimento 

jurisdicional condenatório sempre traz graves consequências.

Nesse sentido, o legislador previu para o procedimento 

da Ação de Improbidade uma fase preliminar.

Com isso, o que se busca é dar oportunidade para uma 

defesa prévia, visando a evitar o prosseguimento de ação dessa natureza, com tão 

sensível objeto, quando, desde logo, ela se mostrar inadequada, manifestamente 

improcedente, ou se revelar visivelmente temerária.

Nesse sentido a norma do artigo 17, §8°, da Lei Federal 

8.429/1992 dispõe como segue:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta 

pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro 

de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

...

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em 

decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da 

inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou 

da inadequação da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.225-45, de 2001)

Nessa fase delibatória, portanto, ou de juízo de 

admissibilidade, ainda que se não avance no mérito, pois que à evidência ele só 

poderá ser decido depois da instrução, se admitida a ação, cumpre examinar 

minuciosamente os fatos descritos na petição inicial, a probabilidade de pedido 

ante os indícios apresentados, de modo a examinar a plausibilidade da propositura.
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Frise-se, inicialmente, que no caso a r. decisão recorrida, 

ainda que de modo sucinto, examinou os fatos descritos, os indícios de prova 

apresentados com a petição inicial, os quais foram considerados suficientes para 

admitir o recebimento da ação proposta.

A decisão de fls. 108/110 dos autos, mesmo que se a 

tenha por fundamentada de modo objetivo e direto, não é de ser tida como 

baseada em elementos genéricos.

Não há falar em nulidade da r. decisão recorrida por 

falta de fundamentação. Ao contrário, dela é possível extrair, com facilidade, os 

elementos de convicção que levaram o MM. Juiz a receber a ação.

No caso concreto, os fatos descritos na inicial são claros, 

indicam os indícios de prova; a petição inicial individualiza as condutas imputadas, 

não se baseia apenas nos depoimentos que revelam o recebimento de 

importâncias indevidas, que supostamente teriam sido pagas ao então Prefeito do 

Munícipio de São Paulo, Gilberto Kassab, pela Odebrecht S/A.

O conteúdo desses depoimentos, importante salientar, 

estão corroborados por documentos, planilhas e e-mails , .

As planilhas, obtidas junto à Odebrecht S/A, detalham os 

alegados pagamentos indevidos, os quais configurariam, em tese, alguns dos 

supostos atos de improbidade administrativa descritos na petição inicial.
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Ainda que se considere essas planilhas como produzidas 

unilateralmente, importa observar, para o fim de examinar a admissibilidade da 

ação, que nelas há datas certas, valores precisos, estando indicados os destinatários 

das importâncias pagas de modo claro.

E isso é feito de modo estruturado, organizado, pelo que 

não se pode afastar de plano esses indícios, como meios idôneos para a produção 

de provas.

Na verdade elas podem proporcionar a demonstração 

das alegações contidas na petição inicial, quando aberta a fase de instrução, com a 

realização de várias diligências que nelas se orientem.

Não há como obstar, pois, in  limine , a possibilidade de 

autorizar a demonstração da ocorrência dos supostos fatos que configurariam os 

atos ímprobos descritos e imputados na petição inicial.

A verossimilhança que emana do conjunto indiciário, no 

caso dos autos, portanto, deve ser tida como suficiente para autorizar o 

recebimento da ação, como o fez, acertadamente, Sua Excelência o MM. Juiz 

prolator da r. Decisão recorrida.

De resto, e por tudo isso, a petição inicial não é inepta.

Ao contrário, descreve fatos que podem configurar, em 

tese, atos de improbidade administrativa, pois que receber importâncias, e não 

prestar contas delas como supostamente teria ocorrido, quando a lei assim o 
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exigiria, em tese, configura ato de improbidade administrativa (art.  11,  VI,  da  LIA) .

Apenas isso já justifica o recebimento da ação e a 

abertura da instrução processual.

Mas há outros fatos descritos e imputados ao 

recorrente, que, à luz da prova que eventualmente venha a ser produzida na 

instrução, poderão ser demonstrados e tidos como ímprobos.

Não cabe aqui aprofundar o exame dos fatos mais do 

que já se fez, sob pena de ser ultrapassado o mero juízo de admissibilidade.

Por tudo isso não há como, nesta oportunidade, não 

autorizar esta ação.

A propositura Ministerial está legitimamente justificada 

pelos indícios apresentados como foi considerado.

De outro lado, sempre estará assegurado à Douta 

Defesa, no curso regular do processo, o contraditório, com todos os meios, os mais 

amplos e igualmente legítimos, para afastar as acusações.

O que importa agora é a verificação da presença das 

hipóteses previstas no artigo 17, §8°, da LIA, isto é: saber se a ação poderia ser 

desde logo reconhecida como improcedente; se os fatos descritos não 

configurariam, nem em tese, improbidade; ou se a via eleita é inadequada.
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E isso não é possível afirmar.

De resto, não é demais registrar que a alegação da 

defesa, no sentido de que tais importâncias poderiam ser tratadas, em tese, como 

aporte financeiro para a campanha eleitoral, não afasta, por si só, a figura típica de 

ato ímprobo.

A esse respeito, e nesse mesmo sentido, v.g. , a Lei  das  

Eleições , em seu artigo 73, elenca as condutas defesas aos agentes públicos nas 

eleições, dentre as quais está o uso do cargo para desequilibrar o pleito, 

ressalvando que eles também devem ser tidos como atos de improbidade 

administrativa.

Com efeito, o que se depreende dessa regra é que o ato 

que fere a lei eleitoral poderá ser também tido como ato de improbidade 

administrativa.

A propósito do tema está o magistério da doutrina.

Olivar Coneglian, in Propaganda Eleitoral, Juruá 

Editora, 14° Edição, p.136, leciona sobre a possibilidade da incidência da LIA e da 

Lei das Eleições, isolada ou cumulativamente.

Antes, todavia, apenas para contextualizar a questão 

comentada pelo autor citado, importa transcrever o § 7°, do artigo 73, da Lei das 

Eleições, que prescreve:
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“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 

coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 

direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção 

partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas 

Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos 

regimentos e normas dos órgãos que integram;

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta 

ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou 

usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de 

candidato, partido político ou coligação, durante o horário de 

expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver 

licenciado;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, 

partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e 

serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder 

Público;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem 

justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios 

dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex  officio , 

remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do 

pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, 

sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação 

ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério 

Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da 

Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados 
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até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 

funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia 

e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex  officio  de militares, policiais civis e 

de agentes penitenciários;

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados 

e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade 

de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir 

obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em 

andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender 

situações de emergência e de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham 

concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos 

atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 

administração indireta, salvo em caso de grave e urgente 

necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do 

horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, 

tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções 

de governo;

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com 

publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, 

ou das respectivas entidades da administração indireta, que 

excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos 

anos que antecedem o pleito;

(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração 

dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de 

seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início 

do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.
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...

§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos 

de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso 

I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às 

disposições daquele diploma legal, em especial às cominações 

do art. 12, inciso III”

Sobre esse dispositivo legal, especialmente a norma 

contida no §7°, do artigo 73 da Lei das Eleições, escreve Olivar Coneglian o 

seguinte:

“O mencionado § 7° do art. 73 da Lei das Eleições comanda que 

qualquer conduta enumerada art. 73 se inclui entre os atos de 

improbidade a que se refere o art. 11, inc. I, da Lei 8.429/1992, assim 

redigido:

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:

I  praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento diverso 

daquele previsto, na regra de competência;

Portanto, qualquer ato que infrinja as disposições do art. 73 da Lei 

das Eleições se enquadra, também, no inc. I, do art.11 da Lei da 

Improbidade Administrativa.

A Conduta tipificada como ato de improbidade administrativa 

sujeita o responsável às cominações previstas na Lei de 

Improbidade, em especial às constantes do art. 12, inc, III.”

E, nesse sentido, conclui o referido doutrinador, 
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afirmando:

“Daí decorre que toda a Lei 8.429/1992 se aplica aos atos de 

improbidade. O artigo 12, com a redação inserida pela Lei 

12.120/2009, e seu inc. III, trazem o seguinte:

 

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e 

administrativas (e agora eleitorais), previstas na legislação 

específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 

seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:”

Vale dizer que as ofensas à legislação eleitoral também 

podem constituir atos de improbidade administrativa quando o ato infringir ambas 

as esferas do direito, relacionando-se com atos previstos como de improbidade 

administrativa e de ofensa ao direito eleitoral.

Portanto, havendo indícios suficientes para imputar a de 

improbidade administrativa, tem-se que era mesmo de ser recebida a ação 

proposta pelo Ministério Público contra o recorrente e a Odebrecht S/A, sendo 

irreparável a r. decisão recorrida também nesta parte.

Não se verificam, pois, presentes quaisquer das 

hipóteses do art. 17, §8°, da Lei 8.429/1992, cumprindo manter a r. decisão 

recorrida que recebeu a ação.

IV  Da Indisponibilidade de Bens

Quanto à decretação de indisponibilidade de bens, 
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observa-se que a determinação judicial se fundamenta do art. 7º da Lei nº 

8.429/92:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 

público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade 

administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério 

Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste 

artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento 

do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do 

enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a indisponibilidade visa a assegurar a 

efetiva reparação de dano ao Erário decorrente de ato de improbidade, medida 

que prescinde de prova de dilapidação de patrimônio para sua decretação.

Neste sentido, vem se posicionando deste Egrégio 

Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por atos de 

improbidade administrativa - Pedido liminar de indisponibilidade de 

bens dos réus - Admissibilidade - Indícios de prática de atos de 

improbidade, a permitir a medida constritiva. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Para deferimento de medida liminar de 

indisponibilidade de bens em ação civil pública por atos de 

improbidade administrativa, basta a existência de fortes indícios da 

prática de tais atos, para tornar implícito o periculum in mora, 

ensejador da medida, segundo orientação do C. STJ. 2. No caso em 

tela, os fatos narrados embasados em documentos colhidos dão 

indícios da prática de atos de improbidade, no tocante a 

contratação de escritório de advocacia, pela Administração 
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Municipal, sem licitação, para prestação de serviços sem evidente 

singularidade, ou notória especialização. (Agravo de Instrumento nº 

2123526-43.2018.8.26.0000, Monte Mor, Rel. Des. Vicente de Abreu 

Amadei, 1ª Câmara de Direito Público, j. 11.07.2018).

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Guaíra. Servidora pública que 

cumula cargo de vereadora. Fraude na anotação da folha de ponto. 

Recebimento dos vencimentos sem efetivo exercício do cargo. 

Enriquecimento ilícito. Indisponibilidade de bens. CF, art. 37 § 4º. LF 

nº 8.429/92, art. 7º. Bom direito. Perigo na demora. 1. Improbidade. 

Indisponibilidade. Os atos de improbidade administrativa importam 

a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, nos 

termos do art. 37, § 4º da CF. A matriz constitucional, que não cuida 

de processo, não traz outro requisito que a existência de atos de 

improbidade e a necessidade de ressarcimento. Indisponibilidade 

que não se enquadra, dada a maior hierarquia da disposição, nas 

regras usuais dos provimentos cautelares. A demonstração 

suficiente dos atos de improbidade decorre da causa de pedir e dos 

documentos que a acompanham. O perigo na demora está 'in re 

ipsa', não exigindo demonstração em separado. 2. Improbidade. 

Indisponibilidade. O art. 7º da LF nº 8.429/92 prevê, aconselha até, a 

indisponibilidade como passo necessário ao ressarcimento do dano. 

Desnecessidade de demonstração do perigo na demora, em 

especial (como fazê-lo?) a prova do fato futuro ligado à intenção de 

dilapidação ou ocultação do patrimônio. 3. Improbidade. 

Indisponibilidade. O juiz decretará a indisponibilidade dos bens dos 

envolvidos quando suficiente a demonstração da prática de atos de 

improbidade que tenham causado lesão ao patrimônio público ou o 

enriquecimento ilícito do agente público; poderá não decretá-la, no 

entanto, quando as circunstâncias do caso concreto, incluindo a 

situação pessoal das partes e o valor envolvido, dispensarem a 

providências. Hipótese em que suficientemente justificada a 

providência cautelar. Liminar indeferida. Agravo provido em parte, 
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com observação. (Agravo de Instrumento nº 

2120131-43.2018.8.26.0000, Guará, Rel. Des. Torres de Carvalho, 10ª 

Câmara de Direito Público, j. 05.07.2018).

Aliás, anote-se o seguinte precedente do E. Superior 

Tribunal de Justiça:

No comando do art. 7º da Lei 8.429/92, verifica-se que a 

indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender 

presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de 

improbidade administrativa que cause dano ao erário, estando o 

periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo 

determinação contida no art. 37, §4º, da Constituição (Resp. 

1.366/721/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, Primeira Seção, j. 

19/09/2014)

No caso, não há a necessidade de comprovação de 

dilapidação de patrimônio para que a medida seja decretada, pois o periculum  in  

mora  é presumido.

Também importante ressaltar que o valor a ser 

indisponibilizado já foi ajustado pelo MM a quo , e foi inferior ao requerido pelo 

Ministério Público.

Portanto, havendo indícios suficientes de prática de 

improbidade administrativa, com possível lesão ao patrimônio público e 

enriquecimento sem causa, cabível o deferimento liminar da indisponibilidade de 

bens.
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V - Determinação em Saneamento

Por fim, saliente-se, ainda, que esta Ação de 

Improbidade Administrativa foi também proposta contra a Odebrecht S.A.

E, em nenhum momento, foi a ré excluída do polo 

passivo da ação.

Anote-se que nem poderia ter sido.

Isso porque ainda que possível fosse a autocomposição, 

e isso apenas ad  argumentandum  tantum , só teria cabimento a sua exclusão 

quando se lhe concedesse algum benefício. Aliás, nem seria possível conceder 

benefício a quem não é parte no feito.

Mas Sua Excelência o MM. Juiz a quo , mais uma vez agiu 

aqui com acerto e não determinou ex  abrupto  a exclusão da ré Odebrecht S/A do 

feito.

Nenhuma decisão nesse sentido pode ser encontrada 

nos autos.

Na verdade, o que se vê, requerido na petição inicial, é 

uma eventual exclusão da ré do feito no momento da prolação da sentença, ou, 

caso isso não seja entendido possível, seja, alternativamente, a confissão da ré, 

acerca dos atos ímprobos descritos na petição inicial, objeto de consideração na 

dosimetria da pena.
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No entanto, esses são assuntos diferentes e que, por 

ora, não se mostram oportunos para fim de exame.

O que interessa é que a ré Odebrecht  S/A  está no polo 

passivo, tornou-se ré com o recebimento da ação, e, como tal, deve ser citada para 

os fins legais.

Determina-se, pois, para a regularidade do feito, a 

citação da ré Odebrecht S/A.

Pelo exposto, encaminho o meu voto no sentido de que 

o recurso seja desprovido, com determinação.

A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de 

Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias 

extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria 

infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a 

citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ  EDcl no Resp 

1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).

Na hipótese de interposição ou oposição de qualquer 

recurso, incidental ou não, relacionado ao processo nº 1061823-03.2017.8.26.0053, 

onde há prevenção desta relatoria, ficam as partes intimadas e cientificadas, a partir 

da publicação desta decisão, que devem manifestar expressamente, na petição de 

interposição ou razões recursais, se se opõem à forma de julgamento virtual, nos 

termos da Resolução 549/11 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, 
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alertando que no silêncio o julgamento do recurso na forma virtual ou física ficará a 

critério do relator. 

MARCELO MARTINS BERTHE

Relator
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