
 

 

Superior Tribunal de Justiça

PET na PETIÇÃO Nº 11.679 - RO (2016/0238959-0)
  

RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
REQUERIDO : EPIFANIA BARBOSA DA SILVA 
REQUERIDO : ROBERTO EDUARDO SOBRINHO 
ADVOGADO : GLÁUCIA ALVES CORREIA E OUTRO(S) - DF037149 
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

DECISÃO

Por meio da decisão de fls. 395/404, publicada no DJe de 14/9/2016, deferi 

parcialmente o pedido formulado por Epifânia Barbosa da Silva e Roberto Eduardo Sobrinho 

nos autos em epígrafe, tão somente para suspender a eficácia do acórdão proferido no 

julgamento da Apelação nº 0023922-98.2011.8.22.0001, até a decisão final que vier a ser 

proferida no recurso especial.

Pois bem, mediante a Petição nº 459.714/2016, o Ministério Público Federal 

formula pedido de "suspensão da tutela de urgência concedida Petição 011679/RO ", 

sustentando, em síntese, o seguinte:

[...]
I – Do manifesto interesse público e da grave lesão à ordem pública 
Os requerentes acima nominados lograram obter, por decisão 
proferida na Pet nº 011679/RO, efeito suspensivo da eficácia do 
acórdão proferido em ação por ato de improbidade administrativa nº 
0023922- 98.2011.8.22.0001, até decisão final a ser proferida no 
Recurso Especial que Epifânia Barbosa da Silva ajuizou perante o 
Tribunal de Justiça de Rondônia.
Ocorre que ambos os réus foram condenados naquela ação, sendo 
certo que o corréu Roberto Eduardo Sobrinho não recorreu da 
decisão que lhe é desfavorável, o que gerou inclusive a expedição de 
certidão com trânsito em julgado daquele Tribunal.
O acórdão ora suspenso pela liminar que se impugna, torna 
inelegíveis os corréus daquela ação, tudo nos termos do art. 1º, inc. I, 
alínea “l” da LC nº 94/90.
Especificamente em relação a Roberto Eduardo Sobrinho, este se 
encontra com os direitos políticos suspensos, faltando-lhe, por 
conseguinte, condição de elegibilidade prevista na Constituição 
Federal (art. 14, § 3º, inc. III). Acresça-se que, tendo em vista a 
ausência de capacidade eleitoral ativa e passiva, a filiação partidária 
encontra-se suspensa, o que lhe afasta também a condição de 
elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, inc. V da CF/88.
Não obstante, Roberto Eduardo Sobrinho é candidato ao cargo de 
Prefeito de Porto Velho/RO, mas teve impugnada a sua candidatura 

Documento: 65331818 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 21/09/2016 Página  1 de 6



 

 

Superior Tribunal de Justiça

junto ao Tribunal Eleitoral de Rondônia, tendo em vista sua 
condenação em duas ações por ato de improbidade administrativa. A 
impugnação foi acolhida em primeira instância, o que motivou a 
interposição de recurso pelo candidato, o qual encontra-se na 
iminência de julgamento.
Inegável que a liminar concedida contraria o interesse público na 
realização de eleição que contemple unicamente candidatos probos e 
de ilibada conduta no trato com a coisa pública, pois em tese permite 
que candidato já condenado em duas ações por ato de improbidade 
administrativa participe de eleição em igualdade de condições com 
candidatos com “ficha limpa”, para usar a terminologia pela qual 
ficou conhecida a LC 135/2010, que alterou a LC 69/90, contrario 
sensu.
Na mesma medida, e ao mesmo tempo, a liminar representa grave 
lesão à ordem pública no Estado de Rondônia, pois candidatos de 
conduta ilibada e sem qualquer mácula em seu currículo vão 
concorrer com candidatos com condenação em segundo grau de 
jurisdição pela prática de atos contrários à moralidade pública, em 
contraposição ao que determinam a CF, artigos 14, § 9º 1 e 37, § 4º 2 
e a LC nº 64/90.
II – Impropriedades da tutela concedida 
Respeitosamente, este órgão ministerial vem apontar além das 
questões acima indicadas, aptas e suficientes a demonstrar a 
necessidade da suspensão da tutela de urgência em tela, outras 
impropriedades que igualmente justificam sua suspensão por essa E. 
Presidência.
- A medida cautela r  deveria  ser  apreciada pelo Tribunal de Justiça 
de Rondônia.
Primeiramente, não há justificativa para a concessão da liminar por 
esse E. STJ, data venia, eis que o RESP cujo efeito suspensivo foi 
concedido sequer teve a admissibilidade apreciada na Corte “a quo”.
Segundo as Súmulas nºs. 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal, 
largamente utilizadas por analogia por esse E. STJ, nestas 
circunstâncias compete ao Presidente do Tribunal de origem junto ao 
qual foi aforado o RESP e que irá apreciar a sua admissibilidade, 
conceder ou não a medida cautelar para a concessão de efeito 
suspensivo.
Somente em circunstâncias excepcionais esse E. STJ admite apreciar 
e eventualmente conceder a medida liminar requerida. Tais 
circunstâncias não foram indicadas pelo ilustre prolator da liminar 
cuja suspensão ora se requer.
- A usência de exame  d a viabilidade da pretensão recursal, ou seja  
d o  fumus boni iuris  e sua inexistência 
Com todas as vênias do respeítável Ministro Relator, a decisão que 
concedeu a tutela de urgência examinou apenas o aspecto referente à 
urgência necessária à concessão da medida, deixando de examinar a 
viabilidade ou não da pretensão recursal na qual concedido o efeito 
suspensivo.
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E dá-se que o Recurso Especial aviado por Epifânia Barbosa da Silva 
apresenta inadmissibilidade manifesta, decorrente dos seguintes 
motivos:
a) o acórdão impugnado fundamenta-se em entendimento sumulado 
pelo STJ (Súmula 235), sendo certo que... “Esta Corte Superior já 
consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso 
especial que tenha por fundamento violação de súmula de Tribunal.” 
(STJ, AgInt no AREsp 881857/SP. Relator Min. RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA. DJe 01/09/2016, grifo nosso).
b) o exame das questões apontadas no recurso especial exige 
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado pela 
Súmula 7 do STJ: A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial. 
c) o cotejo analítico entre os julgados é deficiente, não servindo, para 
tanto, a mera transcrição de ementas, como reiteradamente tem 
decidido essa E. Corte Superior de Justiça. 
d) no recurso especial observa-se que a impugnação de mérito da 
recorrente cinge-se à existência ou não de dolo e às penalidades 
aplicadas e sua proporcionalidade (fls. 211-v), não tratando de 
eventual limite decorrente do trânsito em julgado da Ação Popular nº 
0189619-79.2008.8.22.0001 e seus reflexos em outras ações. Desse 
modo, a questão suscitada na Pet nº 011679/RO consubstancia 
inovação recursal, cujo conhecimento não seria cabível conforme 
precedentes desse e. STJ. 
Evidencia-se, assim, que o recurso especial não preenche os 
requisitos específicos de admissibilidade, situação que impede o seu 
conhecimento, seja na origem, seja no âmbito desse STJ. Faltando a 
viabilidade recursal não é de se conceder a tutela de urgência.
- Irrelevância da absolvição em  ação popular  
Conforme se pode verificar do exame da liminar concedida, seu único 
fundamento foi a existência de ação popular sobre os mesmos fatos 
analisados na AIA nº 0023922-98,2011.8.22.000, tendo restado 
naquela ação popular, absolvidos os mesmos réus condenados na 
AIA. Segundo aponta o E. Ministro Sérgio Kukina, naquela ação 
popular restou afirmada a regularidade do convênio impugnado 
também na ação por ato de improbidade administrativa.
Ocorre que dois pontos devem ser considerados no exame desta 
questão. O primeiro deles é que a ação popular, em regra proposta 
por um cidadão comum, raramente tem sucesso, tendo em vista que o 
leigo dificilmente junta com a notícia levada ao Poder Judiciário, 
elementos probatórios suficientes. É o que demonstra a experiência 
nas lides forenses.
Em segundo lugar, o fato de o convênio ter sido considerado regular 
naquele Juízo não afasta a improbidade verificada.
É que formalmente não há mácula na contratação. O que se afirma 
na AIA, e que foi reconhecido pelo Acórdão cuja eficácia foi 
suspensa, é que a contratação foi desnecessária, levada a efeito pelos 
requeridos com o escopo único de favorecer correligionário político 
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do então Prefeito de Porto Velho, e em consequência, trazendo 
prejuízos aos cofres públicos.
[...]
III – Conclusão 
Em resumo, o que se tem é uma ação por ato de improbidade 
administrativa julgada em primeira instância em desfavor dos réus, 
decisão esta confirmada em Acórdão do Tribunal de Justiça de 
Rondônia, que transitou em julgado contra o ora candidato Roberto 
Eduardo Sobrinho.
O recurso especial apresentado pela corré não apresenta viabilidade 
de processamento perante esse E. Superior Tribunal de Justiça, razão 
pela qual a liminar concedida pelo Eminente Ministro Kukina nos 
autos de medida cautelar, com supressão do exame pela Corte “a 
quo”, deve ser suspensa.
Além disso, a liminar concedida, data venia, contraria o interesse 
público consistente na realização de eleição composta unicamente 
por candidatos de conduta pública ilibada e sem mácula. Da mesma 
forma, a decisão afronta a ordem pública, uma vez que atenta contra 
os preceitos da Constituição e da Lei Complementar nº 64/90.
[...]

Ao final, o órgão ministerial público pede que seu pedido seja apreciado com 

urgência, "tendo em vista, como se disse, que o recurso à impugnação de candidatura de 

Roberto Eduardo Sobrinho deve ser julgado pelo TRE de Rondônia na próxima terça ou 

quarta-feira (20 ou 21 de stembro corrente) ". 

É o breve relatório. Passo a decidir. 

Inicialmente, ressalto que as Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal 

não se aplicam à hipótese em exame. Isso porque, nada obstante a inexistência, até o 

momento, de juízo de admissibilidade do apelo especial por parte da Corte de origem, o art. 

26-C da Lei Complementar nº 64/90 (incorporado pela LC nº 135/2010) insere o pedido de 

atribuição de efeito suspensivo no âmbito da competência do "tribunal ao qual couber a 

apreciação do recurso contra as decisões colegiadas  a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e 

n do inciso I do art. 1º" daquele instrumento normativo. Nesse contexto, a competência para 

apreciar o pedido formulado na exordial destes autos é, ao contrário do afirmado pelo 

Ministério Público Federal, do Superior Tribunal de Justiça.

Feita essa observação, anoto que, melhor examinando o conteúdo do recurso 

especial ao qual se buscava atribuir efeito suspensivo (fls. 262/285), vê-se que, de fato, nele 

não se veicula, de modo frontal, a tese de eventual ofensa à coisa julgada, tal como deu a 
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entender a argumentação desenvolvida na petição inicial da presente Pet.

Em verdade, as razões do apelo especial, no que diz respeito à letra a do inc. III 

do art. 105 da CF/88, limitam-se a combater, de modo preferencial e desenganado, a 

afirmação posta no acórdão estadual sobre não restar caracterizada a prevenção, para apreciar 

o recurso manejado contra a sentença proferida na ação civil pública, do Desembargador que 

foi relator da apelação interposta contra a sentença proferida na ação popular (nesse ponto, a 

parte recorrente afirma que restou violado o art. 55 do CPC/2015). Ademais, quanto à alínea c 

do permissivo constitucional, as razões do apelo especial sustentam que não houve dolo na 

conduta da recorrente e que restou violado o princípio da proporcionalidade na aplicação das 

penalidades impostas pelo Juízo de primeiro grau e mantidas no julgamento da apelação.

Logo, porque fragilizado o motivo central que levou este relator a deferir a 

suspensão de eficácia postulada pela parte então requerente (Epifânia Barbosa da Silva e 

Roberto Eduardo Sobrinho), tenho por reconsiderar a decisão de fls. 395/404.

Promovo, portanto, nova e complementar análise da pretensão autoral.

Nessa perspectiva, não estou a vislumbrar o necessário fumus boni iuris, 

relativamente aos pontos outros suscitados no subjacente recurso especial. De fato, quanto à 

tese da alegada existência de prevenção, parece colidir com a lição da Súmula 235/STJ. A seu 

turno, a sustentada ausência de dolo não se fez acompanhar de alegação de ofensa a qualquer 

dispositivo de lei federal, o que acarreta a deficiência na fundamentação do recurso e atrai a 

aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o suposto 

dissídio jurisprudencial referente à proporcionalidade na aplicação das sanções não foi 

demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 1º, do 

RISTJ, pois a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, 

deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base 

fática, teriam adotado a aventada solução jurídica diversa.

Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado 

por Epifânia Barbosa da Silva e Roberto Eduardo Sobrinho.
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Dê-se urgente ciência aos ora requeridos e ao Ministério Público Federal.

Publique-se.

Brasília (DF), 19 de setembro de 2016.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA 
Relator
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