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RECURSO ESPECIAL Nº 1.831.246 - SP (2019/0148933-9)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : JOAO CARLOS REGAZZO 
RECORRENTE : EDIMILSON JOSE REGAZZO 
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI  - SP131015 
   JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES  - SP333043 
   CEZAR AUGUSTO SALDIVAR DUECK  - SP131018 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
INTERES.  : LUIS FILIPE ARRISCADO DE FARIA JUNIOR 
ADVOGADO : NEURACI LEME FERRO  - SP140418 
INTERES.  : MILTON BARBOSA DA SILVA 

 

  

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CORRUPÇÃO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES COMINADAS. 
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E 
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA. 
PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 

 

  

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por JOAO CARLOS REGAZZO e por 
EDIMILSON JOSE REGAZZO contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo assim ementado (e-STJ fl. 764):

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 
MUNICÍPIO DE VINHEDO - Corrupção passiva e ativa - Enriquecimento sem 
causa e ofensa aos princípios da administração pública - Conjunto probatório 
concludente quanto à existência do ato ímprobo - Conduta que se amolda ao 
disposto nos artigos 9° e 11 da Lei n° 8.429/92 - Lesão ao erário - 
Prescindibilidade - Para a caracterização dessa espécie de improbidade, 
dispensa-se o prejuízo material, na medida em que censurado é o prejuízo moral - 
Precedentes do STJ - Sanções aplicadas em consonância com o disposto no art. 
12, I e III da Lei n° 8.829/92 e em observância aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade - Preservação da sentença - Recursos improvidos.

Os embargos de declaração não foram acolhidos (e-STJ fls. 793/797).
Nas razões do recurso especial, aduz a parte ora Recorrente que houve ofensa ao art. 

12, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa ao argumento de que "além de 
estarmos diante de inobservância de norma - cogente, consubstanciada no princípio da 
proporcionalidade, brutalmente afastado pelo Tribunal a quo, o fato dos Recorrentes não terem 
participado da Festa da Uva 2006 - e, não 2005, como dito no v. acórdão -, afasta a teoria do 
enriquecimento ilícito, pois o ocorrido se configura como tentativa, cujo prejuízo foi de ordem 
moral" (e-STJ fl. 813).

As contrarrazões foram juntadas às e-STJ fls. 926/930.
A decisão de admissibilidade do recurso especial foi juntada às e-STJ fls. 1116/1117.
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O parecer do Ministério Público Federal foi juntado às e-STJ fls. 1126/1130
Na petição juntada às e-STJ fls. 1133/1148, a parte ora Recorrente pede a concessão 

de tutela provisória incidental em caráter de urgência, bem como seja "determinada expedição 
de ofícios para exclusão dos nomes Recorrentes do Cadastro Nacional de Condenados por ato 
de Improbidade Administrativa – CNCIA, restrição junto ao E-Sanções da Secretaria da 
Fazenda do Governos do Estado de São Paulo e demais órgãos administrativos e baixa da 
indisponibilidade de bens em nome dos Recorrentes, conforme de Direito", tendo em vista a 
ausência de trânsito em julgado da decisão condenatória. Conclui que "resta patente o excesso 
na determinação de indisponibilidade bens dos Recorrentes, visto que está pendente de decisão 
a condenação dos Recorrentes a ainda, a determinação de indisponibilidade de bens é 
totalmente desproporcional e desarrazoada, conforme delineado"(e-STJ fl. 1139).

É o relatório. Decido.
Incide o Enunciado administrativo n. 3/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.

O presente recurso especial não merece ser conhecido.
Quanto à efetiva prática de improbidade administrativa, o acórdão recorrido foi assim 

fundamentado:

Na espécie, o conjunto probatório constante nos autos não deixa dúvidas de que o 
requerido Milton utilizou de suas funções públicas para indevidamente solicitar e 
receber vantagem patrimonial, conduta que indiscutivelmente representa afronta 
aos princípios da Administração Pública e caracteriza ato de improbidade 
administrativa.
O servidor declarou em Juízo que se utilizou de seu cargo público (Secretário 
Municipal de Esportes e Vice -Presidente da Comissão Organizadora da 44' Festa 
da Uva de Vinhedo) para obter a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 
entregue pelos demais réus como garantia de participação na festa do ano 
seguinte, não obstante o fato de que referida contratação dependia da abertura de 
procedimento licitatório (fls. 419/421).
[...]
Os demais requeridos, por sua vez, também confirmaram a entrega do 
dinheiro a Milton e o motivo (fls. 318/322, 328/332 e 336/340), o que demonstra 
que aceitaram o ilícito pedido visando assegurar contratação para a festa do 
ano seguinte.
Insubsistente também a alegação dos Apelantes de que não podem ser 
responsabilizados pela prática de improbidade administrativa, já que não são 
servidores públicos, visto que a conduta a eles imputada está prevista no disposto 
no artigo 3° da Lei n° 8.429/92  (Grifamos).

Por sua vez, o acórdão recorrido considerou que as sanções cominadas são 
proporcionais e razoáveis, utilizando-se das seguintes premissas:

No que tange às penas aplicadas, irrepreensível a r. sentença.
Diante da conduta praticada pelo servidor (utilização de função pública para 
auferir vantagem patrimonial), está o próprio agente público e também aqueles 
que concorreram ou se beneficiaram do ato ímprobo sujeitos às penalidades 
previstas no artigo 12, incisos I e III, da Lei n° 8.429/92.
Os Apelantes foram condenados na sentença à suspensão dos direitos políticos, 
ao pagamento de multa civil e à proibição de contratar com o Poder Público e de 
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receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, com a efetiva 
consideração dos limites fixados na legislação e dos princípios referidos.
A sanção de proibição de contratar e receber subsídios públicos foi fixada em 10 
(dez) anos, limite máximo previsto na lei de regência (artigo 12, I) e por isso deve 
ser mantida.
As demais penas cominadas (suspensão dos direitos políticos e multa) também 
atendem aos parâmetros legais e não se mostram desprovidas de razoabilidade e 
proporcionalidade, além de devidamente fundamentadas.
Ressalte-se que a multa civil é sanção pecuniária autônoma, aplicável com ou 
sem ocorrência de prejuízo em caso de condenação fundada no artigo 11 da Lei n° 
8.429/92, tão somente por atentarem contra os princípios da Administração 
Pública, pois tal penalidade não tem natureza indenizatória.

Conforme se viu, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos e, 
ainda, levando-se em conta a gravidade da conduta praticada, o acórdão recorrido entendeu 
pela proporcionalidade das sanções cominada e que respeitaram os limites legais.

A revisão de tais fundamentos é inviável na via recursal eleita, tendo em vista a 
incidência da súmula 7/STJ.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. 
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA E PROPORCIONALIDADE DA 
SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA 
DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que 
condenou os recorrentes por ato de improbidade administrativa, haja vista o 
conluio do prefeito e da secretária de administração do Município de Descanso 
com um dos sócios-administradores da empresa contratada para a elaboração de 
concurso e um particular prestador de serviços, no sentido de beneficiar 
determinados candidatos escolhidos, em clara fraude ao certame.
2. Inicialmente, os recorrentes aduziram que os acórdãos objurgados teriam 
violado o art. 1.022, I e II, do CPC/2015, porquanto não se pronunciaram sobre "a 
documentação obtida pela Prefeitura Municipal de Descanso e acostada aos autos 
juntamente com as alegações finais defensivas, dando conta de que o Poder 
Público Municipal é que recebeu os valores relativos às inscrições dos candidatos 
ao certame." Da análise da decisão que julgou os apelos do autor e dos réus e, 
nos Aclaratórios, constata-se que a Corte estadual enfrentara a quaestio.
3. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o 
Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão 
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas 
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse 
sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 
de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. O decisum guerreado entendeu que houve fraude na 
conduta dos ora recorrentes, na medida em que procuraram os candidatos para 
que estes assinassem cartões em branco e fossem, por conseguinte, beneficiados 
no certame, de sorte que a análise da existência ou não de fraude a fim de 
alcançar conclusão diversa da assentada pela Corte estadual e de anuir à tese 
perfilhada pelos recorrentes, implica reexame da matéria fático-probatória.
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5. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos 
fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na moldura 
delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido, 
necessariamente, passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 
Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 
estabelece: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
6 A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria 
das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa envolve o 
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, também obstado pela Súmula 
7/STJ.
7. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1721093/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535, CPC/1973. 
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPROBIDADE. ATO CONFIGURADO. 
SANÇÃO. DOSIMETRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 
DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "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).
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto o Tribunal de Justiça, 
com fundamentação clara e coerente, externou fundamentação adequada e 
suficiente à correta e completa solução da lide, sendo, por isso, desnecessária a 
integração pedida nos aclaratórios.
3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, 
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo 
"indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja 
dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 
8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA 30/AM, 
Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).
4. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão 
objurgado, que reconheceu o enquadramento do recorrente nos atos de 
improbidade administrativa (art. 10 da Lei n. 8.429/1992), com a indicação 
expressa do elemento subjetivo (culpa grave), a modificação do entendimento 
firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de 
todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via 
especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
5. Esta Corte consolidou o entendimento de que é viável a revisão da dosimetria 
das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa quando, da leitura 
do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados 
e as sanções impostas.
6. No presente caso, a imposição da multa civil no importe referente a 1 (uma) 
vez o valor do dano (de um total possível de 2 vezes) e a 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 4 (quatro) anos, ficou abaixo do mínimo, 
consistente em 5 (cinco) anos, evidenciando-se que a pena foi fixada dentro de 
um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado 
na via excepcional.
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7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 778.792/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 26/02/2019).

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso 
especial. Prejudicada a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao acórdão. 

Publique-se. Intimem-se.
 

  

Brasília (DF), 13 de setembro de 2019.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator
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