
 

 

Superior Tribunal de Justiça
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 961.586 - RS (2007/0141524-6)

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE :
ADVOGADO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
AGRAVADO : MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE 

DO SUL 
EMENTA

ADMINISTRATIVO – AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA – 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SISTEMA  ÚNICO DE 
SAÚDE – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – ART. 9º DA LEI 
N. 9.429/92.

1.  Resume-se  a  controvérsia  em  ação  civil pública  de 
improbidade  administrativa  em  razão  de supostas  práticas  de exigências 
de honorários médicos de pacientes do SUS, por duas vezes.

2.  Consta  dos  autos  a  contratação  do  recorrido  para  o 
serviço de anestesia, quando da realização de cesariana em paciente do 
SUS, com pagamento particular ao médico para a realização do referido 
procedimento.  Cabe  a  esta  Corte  aferir  a  questão  de  direito  devolvida, 
qual seja, a configuração da improbidade administrativa. 

3. A  aludida situação, ao contrário do  entendimento 
proferido  pelo Tribunal a quo, não pode ser considerada  mera 
irregularidade, especialmente quando existe norma expressa que tipifica o 
ato em questão. 

4.  O  Ministério  Público  Federal,  ao  analisar  os  autos, 
verificou  que os procedimentos realizados  na internação, assim  como os 
medicamentos  e  demais  serviços  prestados,  encontravam-se  cobertos 
pelo  SUS.  Deixou  claro,  em  seu  parecer,  que  a  referida  autorização 
garantia  a  gratuidade  total  da  assistência  prestada  e  estaria  vedada  a 
cobrança de qualquer valor a título de diferença.

5.  Não  há  como  entender  o  procedimento  de  anestesia 
como "complementaridade" aos serviços prestados, pois sua 
essencialidade é manifesta. Nesse contexto, patente configuração do ato 
de  improbidade  administrativa,  previsto  no  art.  9º,  inciso  I,  da  Lei  n. 
8.429, de 2 de junho de 1992.

6. Em  razão  da devolutividade vinculada do recurso 
especial,  não  cabe  a  esta  Corte  adentrar  no  contexto  fático-probatório 
para  verificar  a  extensão  da  pena  cabível.  Devolução  dos  autos  para  o 
Tribunal a quo,  a fim de que seja julgada a questão da aplicação da pena 
e condenação em eventuais honorários.
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Superior Tribunal de Justiça
Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  em  que  são  partes  as  acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A 
Turma,  por unanimidade,  negou  provimento  ao agravo  regimental,  nos  termos  do voto 
do(a)  Sr(a).  Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs.  Ministros Herman Benjamin, Carlos 
Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF 1ª Região), Eliana Calmon e Castro Meira 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 27 de maio de 2008 (Data do Julgamento)

MINISTRO HUMBERTO MARTINS  
Relator
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Superior Tribunal de Justiça
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 961.586 - RS (2007/0141524-6)
  
RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ADVOGADO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AGRAVADO : MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE 

DO SUL 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator): 

Cuida-se  de  agravo  regimental  interposto  por  XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que conheceu em 
parte do recurso especial e deu-lhe parcial provimento, nos termos da seguinte ementa 
(fl. 518):

"ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SISTEMA  ÚNICO  DE SAÚDE 
–  CONFIGURAÇÃO  DO  ATO  ILÍCITO  –  ART.  9º  DA  LEI  N. 
9.429/92  –  RECURSO  ESPECIAL  CONHECIDO EM  PARTE  E 
PARCIALMENTE PROVIDO."

Alega o agravante que a decisão agravada deve ser modificada a fim de 
negar provimento ao  recurso  especial.  Sustenta  que  "não se  pode  reconhecer a 
ilicitude da  conduta do  médico, por  ter  contratado a  prestação de  serviços de 
anestesia,  pois  o  procedimento cirúrgico  não  era  propriamente eletivo,  já  que  há 
uma  certa  premência na  realização da  cesariana,  como  foi  afirmado  no  Acórdão 
da  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul, 
na  Apelação  Civil  nº  70013612460, que  apreciou  fundamentadamente a  questão" 
(fl. 535).

Pugna,  por  fim, caso  não  seja  reconsiderada a decisão  agravada, 
submeta-se o presente agravo à apreciação da Turma.

É, no essencial, o relatório.
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Superior Tribunal de Justiça
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 961.586 - RS (2007/0141524-6)
  

EMENTA

ADMINISTRATIVO – AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA – 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SISTEMA  ÚNICO DE 
SAÚDE – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – ART. 9º DA LEI 
N. 9.429/92.

1.  Resume-se  a  controvérsia  em  ação  civil pública  de 
improbidade  administrativa  em  razão  de supostas  práticas  de exigências 
de honorários médicos de pacientes do SUS, por duas vezes.

2.  Consta  dos  autos  a  contratação  do  recorrido  para  o 
serviço de anestesia, quando da realização de cesariana em paciente do 
SUS, com pagamento particular ao médico para a realização do referido 
procedimento.  Cabe  a  esta  Corte  aferir  a  questão  de  direito  devolvida, 
qual seja, a configuração da improbidade administrativa. 

3. A  aludida situação, ao contrário do  entendimento 
proferido  pelo Tribunal a quo, não pode ser considerada  mera 
irregularidade, especialmente quando existe norma expressa que tipifica o 
ato em questão. 

4.  O  Ministério  Público  Federal,  ao  analisar  os  autos, 
verificou  que os procedimentos realizados  na internação, assim  como os 
medicamentos  e  demais  serviços  prestados,  encontravam-se  cobertos 
pelo  SUS.  Deixou  claro,  em  seu  parecer,  que  a  referida  autorização 
garantia  a  gratuidade  total  da  assistência  prestada  e  estaria  vedada  a 
cobrança de qualquer valor a título de diferença.

5.  Não  há  como  entender  o  procedimento  de  anestesia 
como "complementaridade" aos serviços prestados, pois sua 
essencialidade é manifesta. Nesse contexto, patente configuração do ato 
de  improbidade  administrativa,  previsto  no  art.  9º,  inciso  I,  da  Lei  n. 
8.429, de 2 de junho de 1992.

6. Em  razão  da devolutividade vinculada do recurso 
especial,  não  cabe  a  esta  Corte  adentrar  no  contexto  fático-probatório 
para  verificar  a  extensão  da  pena  cabível.  Devolução  dos  autos  para  o 
Tribunal a quo,  a fim de que seja julgada a questão da aplicação da pena 
e condenação em eventuais honorários.

Agravo regimental improvido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
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 Superior Tribunal de Justiça

Resume-se  a controvérsia em ação civil pública  de improbidade 
administrativa, ajuizada contra  o  ora  recorrido,  em razão  de  supostas  práticas  de 
exigências de honorários médicos de pacientes do SUS, por duas vezes.

O recurso  especial foi  conhecido em  parte e parcialmente provido para 
reconhecer  a  configuração  do  ato  de  improbidade  administrativa,  previsto  no  art.  9º, 
inciso I, da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, e determinar o retorno dos autos ao 
Tribunal a quo para que o julgamento tenha prosseguimento.

Não merece reparos a decisão agravada.

O Tribunal  de origem,  soberano na análise  das circunstâncias fáticas da 
causa, ao negar provimento ao apelo do Ministério Público, especificamente quanto ao 
Inquérito  Civil n.  47/03,  concluiu  que  "o  testemunho da  vítima,  assim  como  os 
débitos  na  sua  conta  corrente,  não  passam  de  meros  indícios,  os  quais  não  detém 
força  probatória  suficiente  para  ensejar  a  condenação do  réu  às  penas  de  ato  de 
improbidade  administrativa".  (fl. 455)

Rever tal entendimento implica, necessariamente, no reexame do material 
fático-probatório  dos  autos,  o  que  é  vedado  na  via  estreita  do  recurso  especial,  nos 
termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

No entanto,  de forma  diversa,  o Tribunal de origem  entendeu 
comprovado  o  segundo  fato  trazido  aos  autos,  relativo  à  cobrança  pelo  serviço  de 
anestesia em  procedimento cirúrgico  de cesariana, porém não o reconheceu como ato 
de  improbidade. Contra  o  referido entendimento, o  Ministério Público interpôs o 
presente  recurso  especial  e  alegou,  em  síntese,  que  "se  a  anestesia é  coberta pelo 
SUS, inarredável  o entendimento  de que a contratação  particular  para este serviço 
é ilegal".  (fl. 475)

Verifica-se  que  é  fato  incontroverso  a  contratação  do  recorrido  para  o 
serviço  de  anestesia,  quando  da  realização  da  cesariana  em  paciente  do  SUS,  com 
pagamento  particular  ao  médico  para  a  realização  do  referido  procedimento.  Assim, 
resta  a  esta  Corte  aferir  a  questão  de  direito  devolvida,  qual  seja,  a  configuração  da 
improbidade administrativa.

Tenho  que  a  aludida  situação,  ao  contrário  do  entendimento  proferido 
pelo  Tribunal  a  quo,  não  pode  ser  considerada  mera  irregularidade,  especialmente 
quando existe norma expressa que tipifica o ato em questão.

Com  efeito,  confira-se  o  disposto  no  art.  9º  da  Lei  n.  8.429,  de  2  de 
junho de 1992, in verbis:
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Superior Tribunal de Justiça

"Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa 
importando  enriquecimento ilícito  auferir  qualquer  tipo  de vantagem 
patrimonial  indevida  em  razão  do  exercício  de  cargo,  mandato, 
função,  emprego  ou  atividade  nas  entidades  mencionadas no  artigo 
1º desta Lei, e notadamente:

I  -  receber, para  si  ou  para  outrem, dinheiro, bem  móvel  ou 
imóvel,  ou qualquer  outra  vantagem  econômica,  direta  ou indireta,  a 
título  de  comissão, percentagem, gratificação ou  presente  de  quem 
tenha interesse,  direto ou indireto,  que possa  ser atingido  ou 
amparado  por ação  ou omissão  decorrente  das atribuições  do agente 
público."

O  Ministério  Público  Federal,  ao  analisar  os  autos,  verificou que  os 
procedimentos realizados na internação, assim como os medicamentos e demais serviços 
prestados, encontravam-se cobertos pelo SUS, em razão da emissão da AIH de fl. 63. 
Deixou claro, em seu parecer, que a referida autorização garantia a gratuidade total da 
assistência prestada e, nos termos dos itens 2 e 2.1 da Portaria SAS/MS 113/97, estaria 
vedada a cobrança de qualquer valor a título de diferença (fls. 510/511).

Ademais,  como  bem  ponderou  o  Parquet ,  não  há  como  entender  o 
procedimento de anestesia como "complementaridade" aos serviços prestados, pois sua 
essencialidade é manifesta.

Acrescente-se  que  a  ilicitude  que  expõe  o  agente  às  sanções  da  Lei  é 
aquela qualificada em norma tipificadora. São, portanto, ilicitudes sujeitas ao princípio da 
tipicidade.  Conforme  anotou  Fábio  Medina  Osório,  "o  princípio da  tipicidade das 
infrações  administrativas decorre,  genericamente, do  princípio  da  legalidade,  vale 
dizer,  da garantia  de que 'ninguém  será obrigado  a fazer ou deixar  de fazer alguma 
coisa senão em  virtude de  lei'  (art.  5.º,  II,  CF/88), sendo que  a  Administração 
Pública,  ademais,  está  submetida  ao  regime  da  legalidade  administrativa (art.  37, 
caput,  CF/88),  o  que  implica  necessária  tipicidade  permissiva  para  elaborar 
modelos de  conduta e  sancioná-los. Além  disso,  a  garantia de  que  as  infrações 
estejam  previamente tipificadas em  normas sancionadoras integra, por  certo,  o 
processo  legal  da  atividade  sancionatória do  Estado  (art.  5.º,  LIV,  CF/88),  visto 
que  sem  a  tipificação do  comportamento proibido resulta violada a  segurança 
jurídica da  pessoa humana,  que  se  expõe  ao  risco de  proibições arbitrárias e 
dissonantes   (OSÓRIO, Fábio Medina, Direito  administrativo  sancionador",  SP:RT, 
2.000, p. 208).

Conforme  doutrina  (Processo  Coletivo  -  Tutela  de  direitos  coletivos  e 
tutela coletiva de direitos", SP:RT, 2ª ed., p. 114), o reflexo da aplicação dos princípios 
da  legalidade  e  da  tipicidade  é  a  descrição,  na  Lei  n.  8.429,  de  1992,  dos  atos  de 
improbidade administrativa e a indicação das respectivas penas. Tais atos estão divididos 
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Superior Tribunal de Justiça
em  três  grandes  “tipos”,  cujos  núcleos  centrais  estão  assim  enunciados:  “(...)  auferir 
qualquer  tipo de vantagem  patrimonial  indevida  em razão  do exercício  de cargo, 
mandato, função,  emprego  ou  atividade  nas  entidades mencionadas no  art.  1.º 
desta  Lei” (art. 9.º); ensejar, por “qualquer  ação  ou omissão  dolosa  ou culposa ” (...) 
a  “perda patrimonial, desvio,  apropriação, malbaratamento ou  dilapidação dos 
bens  ou haveres  das  entidades  referidas  no art. 1.º desta  Lei” (art. 10); e violar, por 
“qualquer ação  ou  omissão ”, (...)  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade, 
legalidade  e lealdade  às instituições ” (art. 11).

Nesse contexto,  patente  a configuração do ato de improbidade 
administrativa, previsto no art. 9º, inciso I, da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, pois 
ao fato descrito e comprovado na instância ordinária incide o verbo e o complemento da 
lei, que  descreve  especificamente  a  atuação  do  recorrido,  que  agiu  com  má-fé  ao 
angariar a verba que sabia indevida.

Em  razão  da  devolutividade  vinculada  ao  recurso  especial,  não  cabe  a 
esta  Corte  adentrar  no  contexto  fático-probatório  para  verificar  a  extensão  da  pena 
cabível.  Assim,  como  somente  a  instância  ordinária  é  soberana  nas  provas,  os  autos 
haverão de ser devolvidos ao Tribunal a quo,  a fim de que lá seja julgada a questão da 
aplicação da pena e condenação em eventuais honorários.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como penso. É como voto.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Relator

Documento: 785672 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 05/06/2008 Página  7 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça
CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEGUNDA TURMA
 

AgRg   no
Número Registro: 2007/0141524-6 REsp 961586 / RS

Números Origem:  10300165414  200601848458  70013612460  70015538671  95412

PAUTA: 27/05/2008 JULGADO: 27/05/2008

Relator
Exmo. Sr. Ministro  HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CASTRO MEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI
ADVOGADO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASSUNTO: Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Sistema Único de Saúde -  SUS

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI
ADVOGADO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO

Certifico  que  a  egrégia  SEGUNDA  TURMA,  ao  apreciar  o  processo  em  epígrafe  na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A  Turma,  por  unanimidade,  negou  provimento  ao  agravo  regimental,  nos  termos  do 
voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Carlos Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF 
1ª Região), Eliana Calmon e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.

 Brasília, 27  de maio  de 2008

VALÉRIA ALVIM DUSI
Secretária
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