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Ementa: ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DA LIA 10. Necessidade de demonstração do
dano efetivo ao erário para sua configuração. Inexistência de prejuízo ao erário. Inexistência de
improbidade administrativa. Provimento do Agravo e do REsp para que, cassado o v. acórdão
recorrido, seja a demanda julgada improcedente com o cancelamento das condenações
determinadas no v. acórdão recorrido. (STJ, 2.ª Turma, Agravo n. 1.031.585-SP, rel. Min. HERMAN
BENJAMIN).
1. Consulta.

A CONSTRUTORA OAS LTDA. (“OAS”), por meio de seus nobres advogados, honra-nos com a
presente consulta, na qual nos indaga sobre a efetiva existência de ato de improbidade
administrativa a que foram condenados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo,
em virtude de ação civil pública movida à consulente e a outros pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo, processo esse que nessa Augusta Corte Superior recebeu o número Ag 1031585-SP, 2.ª
Turma, Relator o Eminente Min. Herman Benjamin.

Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a r. decisão que não admitiu o Recurso Especial
interposto pela OAS, recurso excepcional esse que, entre outras questões, aponta a negativa de
vigência da LIA 10 VIII e IX e 12. matéria que se encontra decidida pelos vv. acórdãos recorridos
(Apelação n. 265537-5/2-00 e Embargos de Declaração n. 265537-5/4-01), da Colenda 4.ª Câmara
de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.

Na fl. 2 do v. acórdão recorrido que julgou a apelação (fls. 3806 dos autos principais), há menção
expressa à LIA 10 VIII, IX e 12. A consulente interpôs embargos de declaração apontando, entre
outros temas, a contradição do v. acórdão que julgou a apelação, por reconhecer a inexistência de
dano ao erário e, nada obstante, condená-la a não contratar com o poder público por cinco anos. O
v. acórdão rejeitou os EDcl sob o argumento que nada havia a esclarecer. Permaneceu a questão da
contradição em aberto, pois havia esse vício, que não foi sanado.

Em razão disso foi interposto o REsp com fundamento na CF 105 IIIa, por haver o tribunal da
província malferido a LIA 10 VIII, IX e 12: aplicou pena sem a existência do substrato necessário e
imprescindível: o ato de improbidade administrativa.

Inadmitido o REsp, a consulente interpôs Agravo de Instrumento apontando o desacerto da r.
decisão denegatória de seguimento ao apelo extremo.

São os fatos processuais principais da causa e dignos de nota para efeito de admissibilidade do
REsp.
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