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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VERBAS DO FUNDO
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AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  –  REFORMA  DA
SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

—  A  improbidade administrativa  não  se  confunde  com  mera
ilegalidade,  mormente  ante  o  caráter  repressivo  das  sanções
aplicadas  pela  Lei  nº  8.429/92.  A  configuração  do  ato  ímprobo
depende  da  prova  do  elemento  subjetivo  da  conduta  do  agente
público, não se admitindo a sua responsabilização objetiva.

– É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de  que  "a  improbidade  é  ilegalidade  tipificada  e  qualificada  pelo
elemento  subjetivo  da  conduta  do  agente.  Por  isso  mesmo,  a
jurisprudência do STJ considera 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 8.429/92,
ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (STJ, AIA
30/AM,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  CORTE
ESPECIAL, DJe de 28/09/2011). 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Luis Carlos Monteiro da
Silva, objetivando desconstituir a sentença de fls. 103/110, que julgou procedente Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado
da Paraíba contra o recorrente.

O  magistrado  singular  entendeu  que  a  conduta  descrita  nos  autos,
consistente na violação ao percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) para aplicação
das  verbas  públicas  em  educação,  ainda  que  por  reduzida  margem  de  desobediência,
subsume-se aos  preceitos  da Lei  de Improbidade,  notadamente em razão da violação aos
princípios constitucionais, razão pela qual julgou procedente a demanda.

Irresignado,  aduz  o  apelante  em suas  razões  (fls.  113/131),  que  a
rejeição das contas pelo Tribunal de Contas não implica, necessariamente, na prática de ato de
improbidade administrativa, sendo necessário para caracterização do ato improbo a presença
de outros requisitos, dentre eles a má-fé.

Argumenta ainda, que para que se considere um ato como passível de
sofrer  sanções,  não é  suficiente  a existência  da conexão causal  objetiva (entre  a ação ou
omissão e o resultado) nem sua subsunção típica (em um artigo da LIA). É imprescindível a
culpabilidade do agente público. Não se pune com fulcro na responsabilidade objetiva.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do presente apelo, para que
seja  reformada a  sentença de primeiro grau e  via  de consequência julgar  improcedente a
presente  ação  civil  pública.  Alternativamente,  requer  a  adequação  das  sanções  impostas,
destacadamente na retirada que impõe a suspensão por quatro anos dos direitos políticos do
apelante, perda da função pública bem como a proporcionalidade da aplicação das demais,
inapropriadas se aplicadas todas no patamar elegido pelo Juízo a quo.

Contrarrazões às fls. 134/141.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer às fls.
148/152, opinando pelo desprovimento do recurso apelatório.

É o relatório. 

VOTO.

Exsurge  dos  autos,  que  a  presente  Ação  Civil  Pública  por  Ato  de
Improbidade Administrativa fora interposta contra o apelante por suposta prática de ato de
improbidade administrativa, consubstanciada na não aplicação do percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) na educação em desobediência ao art. 212 da Constituição Federal. 

Ao  apreciar  a  controvérsia,  conforme  dito  alhures,  o  magistrado
singular julgou procedente o pedido exordial, por entender que a conduta descrita nos autos,
consistente na violação ao percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) para aplicação
das verbas públicas em educação, ainda que por reduzida margem de desobediência (0,86%),
subsume-se aos preceitos da Lei de Improbidade.
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Importante considerar, inicialmente, que a improbidade administrativa
não se confunde com a mera ilegalidade ou irregularidade, pelo que se considera que a Lei nº
8.429/92 dá relevante ênfase ao elemento subjetivo do agente, necessitando ser devidamente
demonstrado. Rejeita-se, assim, a tese da responsabilidade objetiva por ato ímprobo. 

Em função de seu caráter repressivo e das sanções que aplica, a Lei de
Improbidade se identifica mais com o Direito Penal, sendo rígida a tipificação das condutas
previstas na lei regente da matéria. Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça,

“a configuração de  qualquer  ato  de  improbidade  administrativa  exige  a
presença do elemento subjetivo da conduta do agente público, pois não é
admitida  a  responsabilidade  objetiva  em  face  do  atual  sistema  jurídico
brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas
na Lei de Improbidade Administrativa. Portanto, é indispensável a presença
de  conduta  dolosa  ou  culposa  do  agente  público  ao  praticar  o  ato  de
improbidade administrativa (...) Por outro lado, é importante ressaltar que a
forma culposa somente é admitida no ato de improbidade administrativa
relacionado à lesão ao erário (art.  10 da LIA),  não sendo aplicável  aos
demais tipos (arts. 9º e 11 da LIA)” – Resp. 805080/SP, Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009. 

Necessário,  portanto,  para  a  condenação  por  improbidade
administrativa, a devida comprovação dos fatos e do agir intencional do réu, a fim de se evitar
a utilização de tal espécie de ação como instrumento irresistível de perseguição política ou
vingança, alheios ao dever intervencionista do Poder Judiciário.   

É impossível confundir-se, portanto, improbidade, com mero ato ilegal
da  administração.  Caso  assim  fosse,  o  legislador  simplesmente  cuidaria  da  ilegalidade
administrativa, não de improbidade. O reconhecimento da improbidade reclama um elemento
além da ilegalidade, devendo-se somar, a esta última, a má-fé do agente.

Hely LOPES MEIRELLES ensina:

"Embora haja quem defenda a responsabilidade civil objetiva dos agentes
públicos em matéria de ação de improbidade administrativa, parece-nos que
o mais  acertado é  reconhecer  a responsabilidade apenas na modalidade
subjetiva.  Nem sempre  um ato  ilegal  será  um ato  ímprobo.  Um agente
público incompetente, atabalhoado ou negligente não é necessariamente um
corrupto ou desonesto. O ato ilegal,  para ser caracterizado como ato de
improbidade,  há de ser  doloso ou,  pelo menos,  de  culpa gravíssima.  (in
"Mandado de Segurança", 26 ed., pág. 210/211)."

Feitas tais considerações, passemos a analisar a questão de fundo. 

Na hipótese,  a  prova  colacionada aos  autos  não demonstrou  que  o
percentual restante não aplicado (0,86%) não foram canalizados para outras despesas afetas
ao  Município.  Também,  não demonstrou  que  esse  percentual  tenha  sido  desviado  para  o
próprio réu ou terceiro.

Da mesma forma, a ausência de aplicação do percentual mínimo dos
impostos  recebidos  pelo  município,  determinado  pela  Constituição  Federal,  em  favor  da
manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino  não  conduz,  em  especial  caso  dos  autos,  à
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conclusão da prática de improbidade, por violação aos princípios da administração pública, na
forma do art. 11 da Lei 8.429/92, pois não há na inicial, sequer, a indicação de que a conduta
praticada pelo apelante tenha gerado prejuízo ao erário municipal, ou ainda, que tenha havido
desvio  ou  enriquecimento  ilícito  ou  favorecimento  dos  agentes  administrativos  ou  do
particular.

Assim, não vislumbramos a presença do dolo apto a estribar o pedido
de reconhecimento de improbidade em razão da conduta acusada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
EX-PREFEITO MUNICIPAL - VERBAS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO –
APLICAÇÃO A MENOR DA RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTOS
NA  EDUCAÇÃO  -  LEI  Nº  9.394/96  -  PEQUENA  DIFERENÇA
PERCENTUAL  -  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO  -  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento de ato
de improbidade, segundo a jurisprudência do e. STJ, "exige-se a presença
de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 - que coíbem o enriquecimento ilícito e o
atentado aos princípios administrativos, respectivamente - e ao menos de
culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade por dano
ao  Erário".  Se  não  restou  demonstrado  que  a  ausência
de aplicação do percentual de 0,45% da receita proveniente de impostos do
de  município,  na manutenção e  desenvolvimento do  ensino,  para que  se
atingisse o  percentual mínimo de 25% exigido constitucionalmente, tenho
gerado prejuízo ao erário municipal, ou ainda, que tenha havido desvio ou
enriquecimento ilícito ou favorecimento dos agentes administrativos ou do
particular,  descabe  a  imposição  das  penalidades  previstas  na  Lei
de Improbidade Administrativa concernentes  à  proibição  de
enriquecimento ilícito (art. 9º, da Lei 8.429/92), ou de prejuízo ao erário
(art.  10, da Lei 8.429/92), ante a ausência da conduta ímproba. Recurso
provido.  (Apelação  Cível  nº  0103003-91.2005.8.13.0184  (1),  5ª  Câmara
Cível do TJMG, Rel. Lílian Maciel Santos. j. 10.11.2016, Publ. 22.11.2016). 

REEXAME  NECESSÁRIO  -  APELAÇÃO  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  -  EX-PREFEITO  MUNICIPAL
INCORRETA APLICAÇÃO DA RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTOS
DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA -  PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - RESPEITADOS - SENTENÇA CONFIRMADA. - Nos termos do
artigo 10,  caput,  da Lei  nº 8.429/1992, qualquer ato que cause lesão ao
erário sendo ele doloso ou culposo, com perda patrimonial constitui ato de
improbidade administrativa não sendo cabível a condenação do ex-Prefeito
Municipal  pela  aplicação incorreta  da  receita  proveniente  dos  impostos.
(TJMG  -  Ap  Cível/Reex  Necessário  1.0684.07.001457-7/001,  Relator(a):
Des.(a) Kildare Carvalho, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2012,
publicação da súmula em 12/09/2012).

 
Dessa forma, a conduta do apelante se constituiu em mera ilegalidade

e não em ato desonesto e doloso passível  de ser enquadrado como ato ímprobo,  vez que
nenhum prejuízo dele decorreu

Face ao exposto,  DOU PROVIMENTO ao recurso apelatório para
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reformar a sentença de primeiro grau e via de consequência JULGAR IMPROCEDENTE o
pedido inicial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque  (Presidente).  Participaram  do  julgamento,  ainda,  a  Exma.  Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

Presente ao julgamento,  também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000536-11.2014.815.0201 — 2ª Vara da Comarca de Ingá
RELATOR    : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE  : Luis Carlos Monteiro da Silva
ADVOGADO: Alberto Jorge Santos Lima Carvalho
APELADO    : Ministério Público do Estado da Paraíba

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luis Carlos Monteiro da
Silva, objetivando desconstituir a sentença de fls. 103/110, que julgou procedente Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado
da Paraíba contra o recorrente.

O  magistrado  singular  entendeu  que  a  conduta  descrita  nos  autos,
consistente na violação ao percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) para aplicação
das  verbas  públicas  em  educação,  ainda  que  por  reduzida  margem  de  desobediência,
subsume-se aos  preceitos  da Lei  de Improbidade,  notadamente em razão da violação aos
princípios constitucionais, razão pela qual julgou procedente a demanda.

Irresignado,  aduz  o  apelante  em suas  razões  (fls.  113/131),  que  a
rejeição das contas pelo Tribunal de Contas não implica, necessariamente, na prática de ato de
improbidade administrativa, sendo necessário para caracterização do ato improbo a presença
de outros requisitos, dentre eles a má-fé.

Argumenta ainda, que para que se considere um ato como passível de
sofrer  sanções,  não é  suficiente  a existência  da conexão causal  objetiva (entre  a ação ou
omissão e o resultado) nem sua subsunção típica (em um artigo da LIA). É imprescindível a
culpabilidade do agente público. Não se pune com fulcro na responsabilidade objetiva.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do presente apelo, para que
seja  reformada a  sentença de primeiro grau e  via  de consequência julgar  improcedente a
presente  ação  civil  pública.  Alternativamente,  requer  a  adequação  das  sanções  impostas,
destacadamente na retirada que impõe a suspensão por quatro anos dos direitos políticos do
apelante, perda da função pública bem como a proporcionalidade da aplicação das demais,
inapropriadas se aplicadas todas no patamar elegido pelo Juízo a quo.

Contrarrazões às fls. 134/141.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer às fls.
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148/152, opinando pelo desprovimento do recurso apelatório.

É o relatório. 

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator

Isto  porque  a  conduta  foi  justificada  em  razão  de
estado de calamidade pública,  devidamente decretada,  no âmbito  do
município.  Não  há  na  inicial,  sequer,  a  indicação  de  que  forma  se
configuraria  a  máfé  do  agente  público,  apto  a  estribar  o  pedido  de
reconhecimento de improbidade em razão da conduta acusada.

Nesse sentido:

Pois bem.

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  -  EX-PREFEITO
MUNICIPAL - VERBAS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO – APLICAÇÃO A MENOR DA RECEITA
PROVENIENTE DE IMPOSTOS NA EDUCAÇÃO - LEI Nº 9.394/96 - PEQUENA DIFERENÇA
PERCENTUAL -  PREJUÍZO AO ERÁRIO -  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -  RECURSO
PROVIDO.  Para o reconhecimento de ato de  improbidade,  segundo a jurisprudência do e.  STJ,
"exige-se a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 - que coíbem o enriquecimento ilícito e o
atentado aos princípios administrativos, respectivamente - e ao menos de culpa nos termos do art. 10,

7



que censura os atos de improbidade por dano ao Erário". Se não restou demonstrado que a ausência
de aplicação do percentual de  0,45%  da  receita  proveniente  de  impostos  do  de  município,  na
manutenção e desenvolvimento do ensino, para que se atingisse o percentual mínimo de 25% exigido
constitucionalmente, tenho gerado prejuízo ao erário municipal, ou ainda, que tenha havido desvio ou
enriquecimento  ilícito  ou  favorecimento  dos  agentes  administrativos  ou  do  particular,  descabe  a
imposição das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa concernentes à proibição
de enriquecimento ilícito (art. 9º, da Lei 8.429/92), ou de prejuízo ao erário (art. 10, da Lei 8.429/92),
ante  a  ausência  da  conduta  ímproba.  Recurso  provido.  (Apelação  Cível  nº  0103003-
91.2005.8.13.0184 (1), 5ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Lílian Maciel Santos. j. 10.11.2016, Publ.
22.11.2016).  

DECISÃO: Trata-se  de  agravo  contra  decisão  de  inadmissibilidade  de
recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do
Paraná ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO  AO  DISPOSTO  NO  ART.  42,  DA LC  N.
101/2000  (DESPESAS  A  PAGAR)  E  APLICAÇÃO  DO  VALOR
ABAIXO DO PERCENTUAL MÍNIMO (25%) A SER INVESTIDO EM
EDUCAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PLEITO  DE  CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DE  ATO  ÍMPROBO  COM  BASE  NO  ART.  12,
INCISO  III,  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE.  AUSÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  NORTEADORES  DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE DANO AO ERÁRIO, DOLO OU
MÁ-FÉ.  PRÁTICA  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE  NÃO
CONFIGURADO.  RECURSO  DE  APELAÇÃO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME
NECESSÁRIO. (MAIORIA)

Ainda que esteja expresso que não poderia o titular do poder
ter contraído obrigações/despesas que não pudessem ser cumpridas
até o término de seu mandato ou que não pudesse assumir dívidas
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sem que tivesse disponibilidade de caixa para que fossem pagas no
exercício seguinte, há que se considerar que referida lei entrou em
vigor um pouco antes do término do mandato do apelado, acabando
por impor restrições orçamentárias até então inexistentes e modificar
um  sistema  que  possibilitava  ao  administrador  transferir  ao  seu
sucessor dívidas advindas dos últimos meses de seu mandato.

Mesmo que não tenha sido aplicado o percentual previsto no
art. 212, caput, da Constituição Federal para a área de educação, seria
desarrazoado punir o apelante com as penas previstas no artigo 12,
III,  da  lei  de  Improbidade,  ante  a  inexistência  de  enriquecimento
ilícito,  prejuízo  ao  erário,  danos  à  área  de  educação  e,
principalmente, ante a inexistência de má-fé, ainda mais se levado
em conta a aprovação de lei  municipal para a abertura de crédito
adicional a ser aplicado na área de educação. 

A conduta do apelado se constituiu em mera ilegalidade e não
em ato  desonesto  e  doloso  passível  de  ser  enquadrado  como ato
ímprobo, vez que nenhum prejuízo dele decorreu”. (eDOC 12, pp.
44-45-46)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso
III,  alínea  “a”,  da  Constituição  Federal,  sustenta-se,  em  preliminar,  a
repercussão  geral  da  matéria  deduzida  no  recurso.  No  mérito,  aponta-se
violação ao artigo 212 do texto constitucional.

Alega-se, em síntese, que a não aplicação do percentual mínimo de 25%
(vinte e cinco por cento), previsto no art. 212 da CF, para a educação constitui,
de per si,  ato de improbidade. 

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente,  destaco  os  seguintes  argumentos  utilizados  pelo  voto

condutor do aresto recorrido:

“(...) na hipótese dos autos não restou comprovada a ocorrência
de  violação  aos  princípios  norteadores  da  administração  pública,
haja  vista  que  não  houve  efetivo  dano  ao  erário,  bem  como  não
restou comprovado dolo ou má-fé a conduta do apelado.

(…)
Já  em relação à  inaplicabilidade do percentual  mínimo a  ser
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destinado  à  educação,  também  entendo  pela  inocorrência  de
improbidade, pois, ainda que não tenha sido aplicado o percentual
integral 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação a ser investido
em educação, e que o Tribunal de Contas do Estado tenha entendido
pela desaprovação das contas, observa-se que o percentual investido
em tal setor chegou a 22,73% (vinte e dois, virgula setenta e três por
cento), ou seja, quase o valor exigido.

Isto porque, ainda que o percentual aplicado em educação não
tenha  sido  o  exigido  em  lei  (art.  212,  caput,  da  CF)  não  restou
provado nos autos que a ausência da aplicação de tal montante, na
forma  prevista,  tenha  trazido  benefícios  para  o  apelante
(enriquecimento ilícito), causado prejuízos ao erário, trazido danos à
educação, bem como que tal conduta tenha sido pauta em má-fé ou
desonestidade.

(…)
Além  disso,  não  há  qualquer  prova  constante  dos  autos

tendente  a  comprovar  que  o  setor  da  educação  tenha  sofrido
qualquer prejuízo com a aplicação de percentual a menor.

É  preciso  considerar,  ainda,  que  a  insuficiência  de  recursos
relativos  à  gestão  de  2000  foi  suprida  através  da abertura  de  um
crédito adicional especial no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais)  para  ser  aplicada  no  Ensino  Fundamental  do  município,
mediante  aprovação  de  lei  municipal,  conforme  se  observa  do
documento de fl. 90.

Do que se observa que ainda que não tenha sido aplicado o
percentual previsto no artigo 212, caput, da Constituição Federal para
a  área  de  educação,  seria  desarrazoado  punir  o  apelante  com  as
penas  previstas  no  artigo  12,  III,  da  lei  de  Improbidade,  ante  a
inexistência  de  enriquecimento  ilícito,  prejuízo  ao  erário,  danos  à
área  da  educação  e,  principalmente,  ante  a  inexistência  de  má-fé,
ainda mais se levado em conta a aprovação de lei  municipal  para
abertura de crédito adicional a ser aplicado na área de educação.

Dessa  forma,  a  conduta  do  apelado  se  constituiu  em  mera
ilegalidade  e  não  em  ato  desonesto  e  doloso  passível  de  ser
enquadrado  como  ato  ímprobo,  vez  que  nenhum  prejuízo  dele
decorreu”. (eDOC 12, p. 51-54-55-56)

Verifica-se,  assim,  que  o  Tribunal  de  origem,  ao  examinar  as  provas
constantes dos autos, consignou a inexistência de dolo ou má-fé do agravado a
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implicar a aplicação de sanção por ato de improbidade administrativa.
No ponto, para dissentir do aresto, faz-se imprescindível o revolvimento

dos fatos e provas analisados, o que inviabiliza o prosseguimento deste apelo
extremo, a teor do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 

Além disso, cumpre ressaltar que o dispositivo constitucional invocado
pelo  agravante  não  prescreve,  de  forma  expressa,  e  em  razão  de  sua
inobservância, a aplicação de sanção por ato de improbidade. 

Dessa forma, a controvérsia cinge-se a possibilidade de aplicação ao caso
concreto  da  Lei  8.429/92,  razão  pela  qual  a  impugnação  possui  índole
infraconstitucional e sua revisão, por esta via, mostra-se inviável, pois a ofensa
constitucional, se existente, dar-se-ia de maneira reflexa ou indireta.

É esse o entendimento pacífico desta Corte:

“Agravo  regimental  em  agravo  de  instrumento.  2.
Constitucional  e  Administrativo.  Ação  civil  pública.  Improbidade
administrativa.  Matéria  infraconstitucional.  Reexame  de  matéria
fático-probatória. Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI-AgR 853.731, de
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2012) 

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  OPOSTOS  DE  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  CONVERSÃO  EM  AGRAVO  REGIMENTAL.
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
ART.  14  DA CF.  SÚMULAS 282  E  356  DO STF.  ALEGAÇÃO DE
OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO
CONTRADITÓRIO.  OFENSA  REFLEXA.  REAPRECIAÇÃO  DE
INTERPRETAÇÃO  DE  NORMA  INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA  INDIRETA.  NECESSIDADE  DE  REEXAME  DO
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  279  DO  STF.
AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento do art.
14  da  CF.  Os  embargos  declaratórios  não  foram  opostos  com  a
finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356
do  STF.  II  -  Esta  Corte  firmou  orientação  no  sentido  de  ser
inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para
discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais
do  devido  processo  legal,  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,
quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de
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legislação  infraconstitucional,  por  configurar  situação  de  ofensa
reflexa ao  texto  constitucional.  Precedentes.  III  –  É inadmissível  o
recurso  extraordinário  quando  sua  análise  implica  rever  a
interpretação  de  norma  infraconstitucional  que  fundamenta  a
decisão  a  quo.  A afronta à Constituição,  se ocorrente,  seria apenas
indireta.  IV  -  Inviável  em  recurso  extraordinário  o  reexame  do
conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula
279 do STF. V - Agravo regimental improvido”. (RE-ED 631.228, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 21.3.2012) 

Ante o exposto,  conheço do agravo para negar seguimento ao recurso
extraordinário (art. 544, § 4º, II, “b”, do Código de Processo Civil).

Publique-se. 
Brasília, 18 de abril de 2013.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
Documento assinado digitalmente
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