
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.158.085 PARAÍBA

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) :FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA 
ADV.(A/S) :GABRIELA ROLLEMBERG DE ALENCAR 
RECDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 

PARAÍBA 

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu 
recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Seção 
do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 10, p. 143/144):

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO 
INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
ACÓRDÃO  EMBARGADO  QUE,  DIANTE  DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS  FÁTICAS  DA  CAUSA,  CONSIDEROU 
ADEQUADAS  AS  SANÇÕES  IMPOSTAS  NA  ORIGEM. 
AUSÊNCIA  DE  DIVERGÊNCIA  ENTRE  OS  JULGADOS 
CONFRONTADOS,  QUANTO  AO  DIREITO  FEDERAL 
APLICÁVEL.  PRETENSÃO  DE  REJULGAMENTO  DO 
RECURSO  ESPECIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO 
INTERNO IMPROVIDO. 

I.  Agravo  interno  aviado  contra  decisão  monocrática 
publicada  em  21/07/2017,  que,  por  sua  vez,  julgou  recurso 
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. 

II.  No  caso,  não  há  a  divergência  apontada  pelo 
embargante,  quanto  ao  direito  federal  aplicável,  pois  tanto  o 
acórdão embargado, quanto os arestos paradigmas, adotaram o 
mesmo posicionamento, no sentido de que (a) as sanções por 
improbidade devem ser proporcionais ao ato ímprobo; e (b) é 
possível, em Recurso Especial, a revisão das sanções impostas 
pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa,  quando 
fixadas de forma desproporcional. 

III.  Na  hipótese,  o  agravante  insurge-se  quanto  à 
conclusão adotada pelo acórdão da Primeira Turma do STJ, no 
sentido  de  que,  no  caso,  as  sanções  a  ele  impostas  seriam 
proporcionais "à prática do ato ímprobo apontado, mormente 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 62F7-F393-D7A6-DBE6 e senha CC36-533A-1668-4179



ARE 1158085 / PB 

considerando  que  a  'publicidade  no  intuito  de  promoção 
pessoal importa em grave ofensa aos princípios constitucionais 
da legalidade, impessoalidade e moralidade, que, dentre outros, 
informam  a  boa  administração',  conforme  ressaltado  na 
origem".  Assim,  o  agravante  pretende,  na  verdade,  o 
rejulgamento da causa, para que seja realizado novo exame da 
gravidade  dos  atos  ímprobos  por  ele  praticados,  com 
consequente adequação das sanções impostas. 

IV. Entretanto, nos termos da jurisprudência do Superior 
Tribunal  de Justiça,  "os embargos de divergência não servem 
para rejulgar o apelo especial, mas, sim, consubstanciam-se em 
recurso destinado a uniformizar a jurisprudência deste Tribunal 
quando  verificada  a  ocorrência  de  entendimentos  diversos 
quanto  ao  direito  federal  em  tela"  (STJ,  AgRg  nos  EREsp 
1.155.859/MT,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS 
MOURA,  CORTE  ESPECIAL,  DJe  de  12/08/2014).  Nesse 
sentido:  STJ,  AgRg  nos  EAREsp  319.442/RS,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/02/2015; 
EREsp  711.101/DF,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  CORTE 
ESPECIAL, DJe de 05/02/2009; EAg 1.298.040/RS, Rel. Ministro 
ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/08/2013. 

V. Agravo interno improvido.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 49-69).
No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do 

permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º,  caput, LIV e LV; 
15, V; 37, caput e § 4º; e 93, IX, da Constituição Federal.

Nas  razões  recursais,  sustenta-se,  em  suma,  “a  patente  
desproporcionalidade  entre  os  atos  praticados  e  as  sanções  impostas,  o  que,  
obviamente, reclama a revisão da dosimetria das sansões aplicadas” (eDOC 11, 
p. 88) e que, “na imposição da suspensão dos direitos políticos, o c. STJ deveria  
ter sopesado, entre outras circunstâncias, a baixa gravidade do ato praticado, bem  
como que no presente caso não fora causado qualquer dano ao erário e que o ora  
recorrente não obteve nenhum proveito econômico” (eDOC 11, p. 91).

A  Vice-Presidência  do  STJ  inadmitiu  o  recurso  assentando  a 
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preclusão da matéria constitucional,  uma vez que a questão objeto do 
inconformismo teria surgido com a manifestação do tribunal local (eDOC 
11, p. 123-127).

É o relatório. Decido.
Verifico que a discussão da matéria constitucional trazida no recurso 

extraordinário está preclusa. 
Transcrevo a ementa do acórdão que apreciou a apelação, proferido 

pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba 
(eDOC 6, p. 167/168):

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.  PUBLICIDADE  GOVERNAMENTAL 
PARA FINS DE PROMOÇÃO PESSOAL. ART.37, §1º, DA CF E 
ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
DO  MUNICÍPIO  PINTADOS  COM  AS  CORES  DA 
CAMPANHA  ELEITORAL  DO  APELADO.  OFENSA  AOS 
PRINCÍPIOS  ADMINISTRATIVOS  DA IMPESSOALIDADE  E 
MORALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 

− O Promovido adotou as cores verde e laranja em sua 
campanha eleitoral relativa ao pleito de 2008 como provam as 
fotografias  de  fls.23/28  e,  ao  vencer  as  eleições,  padronizou 
todos os bens públicos com as cores verde e laranja. 

− A publicidade no intuito de promoção pessoal importa 
em grave ofensa aos princípios constitucionais  da legalidade, 
impessoalidade e moralidade, que, dentre outros, informam a 
boa  administração.  Por  esta  razão,  não  pode  escapar  das 
sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Ainda 
que não fosse o caso de dolo específico, para a configuração de 
improbidade por atentado aos princípios administrativos (art. 
11 da Lei 8.429/1992), este é dispensável. Isto porque o elemento 
subjetivo  necessário  à  configuração  de  improbidade 
administrativa  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. 

−  Logo,  o  argumento  do  Apelado  que  não  auferiu 
vantagem com a sua conduta não impede que seja condenado 
por  ato  ímprobo.  Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos, 
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provejo o recurso apelatório, condenando-o às seguintes penas: 
multa  em duas  vezes  o  valor  da  remuneração  recebida  pelo 
Apelado,  suspensão  dos  direitos  políticos  por  três  anos, 
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  e 
ressarcimento  do  dano,  sendo  que  esta  última  obrigação 
consiste  em  repintar  todos  os  bens  móveis  e  imóveis  que, 
atualmente, estejam nas cores “verde e laranja”, com as cores 
indicativas da bandeira do Município de Sousa.”

Na  espécie,  verifica-se  que  o  TJ/PB,  à  luz  do  conjunto  fático-
probatório dos autos,  deu provimento ao recurso apelatório  decidindo 
pela  aplicação  da  sanção,  cuja  revisão  de  dosimetria,  questão 
constitucional objeto do extraordinário interposto no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça, se pretende ver modificada.

A jurisprudência  desta  Corte  possui  entendimento  pacificado  no 
sentido de que somente se revela admissível o recurso extraordinário em 
face de acórdão proferido em recurso especial se a questão constitucional 
objeto do último recurso for diversa da resolvida pela instância ordinária, 
o que não ocorre nesses autos.

Nesse sentido, confiram-se os julgados:

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  ADMINISTRATIVO. 
INFRAÇÃO  ADMINISTRATIVA  DE  NATUREZA  GRAVE. 
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
(CNH) DEFINITIVA. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. 
CONTROVÉRSIA  CONSTITUCIONAL  SURGIDA  NA 
INSTÂNCIA  ORDINÁRIA.  INVIABILIDADE  DO  APELO 
EXTREMO.  RECURSO  INTERPOSTO  SOB  A  ÉGIDE  DO 
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  APLICAÇÃO  DE 
NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
(ARE 980787  AgR,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJe 
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5.5.2017)

“DIREITO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  CONTRA  ACÓRDÃO  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PRECLUSÃO  DA  QUESTÃO 
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, 
IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é firme no sentido de que o acórdão proferido 
pelo STJ, em sede de recurso especial, somente legitima o uso 
do  apelo  extremo  se  versar  questão  constitucional  diversa 
daquela  debatida  na  anterior  instância.  Precedente.  2.  O 
acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em 
sentido  contrário  aos  interesses  da  parte  agravante, 
circunstância  que  não  configura  violação  ao  art.  93,  IX,  da 
CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 
885.314,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  DJe 
11.09.2015.)

Por fim, ressalto que, do acórdão proferido no âmbito do tribunal de 
origem, foi interposto, oportunamente, recurso extraordinário, o qual se 
encontra pendente de apreciação, em face da decisão da Presidência do 
TJ/PB que sobrestou o  seu processamento até  que esta  Corte  defina a 
orientação a ser adotada, com o julgamento do RE 683.235, Tema 576 da 
sistemática da repercussão geral  (eDOC 7, p. 180).

Ante o  exposto,  assentando a  preclusão da matéria  constitucional 
veiculada no extraordinário objeto do presente agravo, nego provimento 
ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 12 de setembro de 2018.

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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