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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.875 - PE (2018/0000204-8)
  

RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE : PEDRO SERAFIM DE SOUZA FILHO 
ADVOGADO : LUÍS FERNANDO BELÉM PERES E OUTRO(S) - DF022162 
AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
INTERES.  : GILSON JOSÉ RIBEIRO 

 

  

DECISÃO

Trata-se de agravo manejado por PEDRO SERAFIM DE SOUZA 
FILHO contra decisão que negou seguimento a recurso especial, interposto com apoio na 
alínea "a"  do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 525/526):

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO. CARGO COMISSIONADO. AUSÊNCIA 
DO SERVIÇO PRESTADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO 
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A controvérsia se restringe na conduta imputada ao Sr. Pedro Serafim de 
Souza Filho, então ex-prefeito do município de Ipojuca/PE, por suposta prática de 
ato de improbidade Administrativa.
2. Do compulsar dos autos, verifica-se a Sra. Gabriela Maria da Silva Souza foi 
nomeada e empossada no cargo comissionado de Assessor Especial lotada no 
gabinete do prefeito no dia 01/05/2007 e exonerada no dia 01/08/2007 sem, de 
fato, prestar um dia de serviço aliás, sem inclusive, tomar ciência da sua 
"nomeação".
3. Também é inconteste o fato da servidora ter sido nomeada pelo prefeito Pedro 
Serafim "a pedido do vereador Gilson José Ribeiro" conforme reconhece o próprio 
réu Pedro Serafim em sua peça de bloqueio (fl. 147).
4. Para incidir na prática dos atos de improbidade administrativa tipificados na 
LIA, firmou-se na orientação jurisprudencial do Colendo STJ o entendimento de 
que é necessária a demonstração do elemento subjetivo do agente, pelo qual "se 
exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9o e 11 da Lei 
n° 8.429/92 {enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, 
nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário)" (REsp 1291401 /RS).
5. Por ser cargo de confiança, difícil imaginar a ocupação de tal cargo por 
alguém que sequer conhece o seu gestor e, frise-se, lotada em seu gabinete para 
exercer atribuições de direção, chefia e assessoramento.
6. Nessa conjuntura, o à época prefeito Pedro Serafim, ao aceitar pedido de 
vereador para lotar "funcionária fantasma" em seu gabinete terminou por incidir 
nos incisos I e XII do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.
7. A responsabilização do ex-prefeito recai, inicialmente, na conduta descrita no 
item anterior, ou seja, aceitar nomear funcionário para exercer função de 
confiança em seu gabinete a pedido do vereador Gilson José Ribeiro sem, 
contudo, conhecer a referida servidora foi, no mínimo, uma atitude que 
transversa o interesse público.
8. Verifica-se a utilização de cargo público para apropriação indevida de verba 
pública por parte do vereador Gilson José Ribeiro resultando, consequentemente, 
em prejuízo ao erário, uma vez que tal enriquecimento se deu com a autorização 
do próprio Prefeito.
9. A utilização de cargos comissionados como forma de apoio político e/ou 
favores pessoais também é, igualmente, reprovável ainda mais quando restou 
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provado que a nomeação se deu para fins ilícitos do vereador Gilson José Ribeiro.
10. Recurso provido, por maioria para manter o voto lançado pelo Des. Francisco 
José dos Anjos Bandeira de Mello, mantendo, outrossim, a condenação imposta 
ao Sr. Pedro Serafim de Souza Filho.

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 589/590).

No especial obstaculizado, a ora agravante alegou violação do art 
1.022, II, do CPC/2015, dos arts. 397 e 530, do CPC/1973 e do art. 12, caput e parágrafo 
único, da Lei 8.429/1992.

O apelo nobre recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo Tribunal 
de origem, em face da não ocorrência de violação do art. 1.022 do Estatuto Processual Civil e 
da incidência da Súmula 7 do STJ.

Contraminuta.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 760/767).

A decisão que não conhecia do AREsp (e-STJ fls. 779/780) foi 
reconsiderada às e-STJ fls. 825/826. 

Passo a decidir.

Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos 
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" 
(Enunciado Administrativo 3).

Considerado isso, observo que o Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, muito menos negativa de 
prestação jurisdicional, quando o acórdão decide de forma clara e integral a controvérsia, 
adotando fundamentação suficiente, não se confundindo decisão desfavorável com negativa de 
prestação jurisdicional. 

Acerca do tema, conferir, ainda: AgInt no AREsp 1.168.812/RS, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 
24/08/2018;  EDcl no AgInt no REsp 1.276.901/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
Primeira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

No caso, o Tribunal a quo decidiu de forma suficientemente 
fundamentada sobre o tema apontado como olvidado (e-STJ fls. 529 e 532/533).

No que toca à alegada violação do art. 397 do CPC/1973, constato que 
essa pretensão nem sequer foi objeto da apelação interposta pela ora agravante, constituindo 
inovação recursal, sendo insuscetível de conhecimento nesta via recursal.

Nesse sentido:
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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 1.661.888/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 19/06/2017).

No que diz respeito à alegada violação do art. 530 do CPC/1973, essa 
contrariedade não se sustenta, tendo em vista que a questão do redirecionamento da 
responsabilidade pela fiscalização da frequência da pessoa indicada pelo vereador Gilson José 
Ribeiro (Gabreial Maria da Silva Souza) não foi objeto de exame no âmbito do julgamento da 
apelação, inviabilizando a discussão em sede de embargos infringentes que, "por ter efeito 
limitado pela legislação somente pode ser apreciado pelo órgão competente sobre pontos 
constantes no voto vencido, pois, como dito, trata-se de recurso de cognição limitada" (e-STJ 
fl. 532).

Quanto ao mais, verifico que a irresignação recursal não merece 
guarida.

É que a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira 
Seção desta Corte firmou-se no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas 
em ações de improbidade administrativa implica o reexame do acervo fático-probatório, salvo 
se, da simples leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos 
praticados e as medidas impostas (AgRg no AREsp 112.873/PR, relatora Ministra Regina 
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/02/2016; AgInt no REsp 1.576.604/RN, relator 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/04/2016).

No caso presente, o TJ/PE, restabelecendo o voto vencido da apelação, 
louvando-se no alto grau de reprovabilidade da conduta dos demandados ímprobos, "que 
inclusive se operou por intermédio de terceira pessoa (Gabriela Maria da Silva Souza), esta em 
situação de vulnerabilidade (hipossuficiência) econômica e social diante dos agentes" (e-STJ fl. 
475), manteve as sanções impostas na origem, não ocorrendo nenhuma desproporcionalidade 
na fixação da reprimenda, de modo a inviabilizar qualquer ajuste, conforme bem defendido 
pelo MPF em seu parecer.

Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "b", do 
RISTJ, CONHEÇO do agravo para CONHECER parcialmente do recurso especial e, nessa 
extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
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Publique-se. Intimem-se.
 

  

Brasília (DF), 23 de outubro de 2019.

MINISTRO GURGEL DE FARIA 

Relator
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