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Jurisprudência da Corte Especial





AÇÃO PENAL N. 359-PE (2002/0083637-7)

Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior
Revisor: Ministro Hamilton Carvalhido
Autor: Justiça Pública
Réu: Aluísio Aldo da Silva Júnior
Advogado: Marcela Cruz de Novaes

EMENTA

Ação penal. Arts. 329 e 331 c.c. 69, todos do Código Penal. 
Suspensão condicional do processo. Proposta formulada com a 
imposição das condições descritas no art. 89 da Lei n. 9.099/1995. 
Possibilidade. Prerrogativa de foro. Réu processado e julgado pelo 
STJ. Delegação. Possibilidade. Auto de prisão em flagrante. Nulidade. 
Inexistência. Materialidade. Prova. Insuficiência. Absolvição.

I. É válida a proposta de suspensão condicional do processo 
se o órgão do Ministério Público faz expressa menção às condições 
descritas no art. 89 da Lei n. 9.099/1995.

II. A prerrogativa de foro resta satisfeita quando o réu é processado 
e julgado pelo STJ, mesmo que exista a delegação de atos instrutórios 
a juízo diverso.

III. Eventual nulidade ou irregularidade do auto de prisão em 
flagrante não contamina a futura ação penal, ainda mais que a soltura 
foi subsequente, após o pagamento da fiança.

IV. Constatada a insuficiência do acervo probatório quanto à 
materialidade dos delitos de resistência e desacato, é de ser julgada 
improcedente a denúncia, nos termos do art. 386, VII do Código de 
Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 
a Corte Especial, por unanimidade, rejeitar as preliminares argüidas e, em 
seguida, julgar improcedente a denúncia, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido, Gilson Dipp, Eliana Calmon, 
Paulo Gallotti, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Luiz Fux, João 
Otávio de Noronha, Nilson Naves, Ari Pargendler, Fernando Gonçalves e Felix 
Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 04 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Cesar Asfor Rocha, Presidente

Ministro Aldir Passarinho Junior, Relator

DJe 26.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior: Trata-se de Ação Penal movida pelo 
Ministério Público Federal contra Aluísio Aldo da Silva Junior, Procurador Regional 
do Trabalho, ante a alegada prática dos delitos tipificados, respectivamente, nos 
arts. 329 e 331 do Código Penal, na forma do art. 69 também do CPB (concurso 
material), porque teria o réu, supostamente, desacatado os policiais militares 
no momento em que foi determinado o desligamento do som automotivo, bem 
como, em ato contínuo, conforme narra a denúncia, resistido à ordem de prisão 
em flagrante.

O Parquet Federal, na exordial acusatória, apresentou proposta de suspensão 
condicional do processo, pelo prazo de 2 anos, mediante as condições fixadas em 
lei, além de outras medidas consideradas cabíveis.

O denunciado informa, na defesa prévia (fls. 112/117), que não praticou 
as condutas a ele imputadas descritas na  denúncia, sendo que apenas dirigiu-se 
ao policial que estava na viatura, para indagar o “porquê” da ordem de desligar 
o som, vez que muitas pessoas estavam dançando ordeiramente. Ademais, ao 
comentar em voz alta com um dos integrantes de seu grupo de amigos que “não 
sabia da lei a proibir o som, pois se tratando de festa de São João, deveriam todos 
tratar bem os turistas” afirma que foi brutalmente atingido pelas costas, algemado 
e colocado dentro da viatura, não tendo a oportunidade de se identificar.

Alega ainda ter sofrido sérias ameaças por parte do policial-condutor, de 
nome Machado e que tais ameaças foram concretizadas na delegacia onde ficou 
algemado por 2 (duas) horas mesmo após ter se identificado, mostrando suas 
carteiras profissionais de procurador e de advogado.

Aduz, ainda, que foi agredido por tapas e chutes os quais causaram-lhe 
lesões em seu joelho direito.

Sustenta, por fim, que as testemunhas foram coagidas, pois desenham 
policiais “anjos, cândidos, sem violência ou agressão”.

Manifestação favorável pela suspensão condicional do processo nos termos 
do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, por parte do denunciado (fl. 140).
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A Corte Especial, por unanimidade, recebeu a denúncia e decretou a 
suspensão do processo pelo prazo de dois anos (fl. 151), sob as condições dos 
incisos II, III e IV, § 1º do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995.

Em 26 de abril de 2005, o v. acórdão transitou em julgado (fl. 153).

À fl. 193, o Parquet Federal, ante a recusa, pelo denunciado, à proposta de 
suspensão condicional do processo (fl. 183), requereu o prosseguimento do feito, 
nos termos do § 7º, do artigo 89, da Lei n. 9.099/1995, em conformidade com a 
Lei n. 8.038/1990.

O denunciado, em petição transmitida por fax (fls. 202/205) e ratificada 
posteriormente (fls. 247/251), afirma que não existia até aquela data uma 
proposta  específica do Ministério Público, para saber se poderia ou não anuir 
às suas condições, dizendo que houve apenas  um pedido genérico quando 
do oferecimento da denúncia, por não precisar os termos e condições para o 
exercício da suspensão. Requereu a suspensão imediata do processo até a decisão 
da incidental, a declaração de nulidade do ato que recebeu a denúncia, o retorno 
dos autos à Subprocuradoria-Geral da República para apresentar proposta 
especifica com os termos e condições ao exercício da suspensão do processo 
e a intimação do denunciado, com proposta para análise da conveniência e 
razoabilidade de sua aceitação.

Interrogatório às fls. 238/239 e 243/245.

Nova proposta do Ministério Público Federal à fl. 260, com as condições 
fixadas em lei, no art. 89, § 1º e incisos, além de outras que o Ministro relator 
entenda cabíveis e pertinentes.

Certidão cientificando a inércia do denunciado sobre a nova proposta 
formulada pela Subprocuradoria-Geral da República (fls. 288).

Colhido depoimento das testemunhas Marcio Dias dos Santos e Elton 
Charles de Siqueira Silva às fls. 330/334 e de Marco Antônio Alves Massa 
Sobrinho às fls. 358/359.

Novo pedido, por parte do denunciado, de proposta específica e concreta de 
suspensão condicional do processo. 

Em manifestação (fl. 397) o Parquet Federal diz se tratar de manobra 
procrastinatória por parte do denunciado as escusas e diversos pedidos de 
concretização de proposta concreta para a suspensão do processo. Aponta 
que foram oferecidas duas propostas de suspensão nos mesmos moldes das 
apresentadas pelo denunciado nos expedientes por ele juntados.

O Ministério Público Federal, nas alegações finais (fls. 423/433) reafirmou 
os termos contidos na denúncia, enfatizando a má-fé por parte do denunciado 
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em procrastinar o feito com diversos pedidos de que fosse apresentada proposta 
concreta de suspensão condicional do processo. Requer a procedência do pedido 
contido na denúncia, para que o denunciado seja condenado pela prática das 
infrações previstas nos arts. 329 e 331 c.c. 69, todos do Código Penal.

Por outro lado, o denunciado, em suas alegações finais (fls. 440/448), aduz 
que seus pedidos não representam manobra procrastinatória, possuindo somente 
o intuito de provar a inexistência de qualquer proposta concreta por parte da 
Subprocuradoria-Geral da República.

Sustenta que o processo é nulo, não só porque todos os atos processuais 
deveriam ser realizados pelo Relator, mas também por vícios no auto de prisão 
em flagrante.

Requer, por fim, a improcedência da denúncia, absolvendo o denunciado, 
no caso de ultrapassadas as preliminares.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior (Relator): O Ministério Público 
Federal denunciou o réu Aluísio Aldo da Silva Junior pelos delitos descritos 
nos arts. 329 e 331 do Código Penal (resistência e desacato), tudo em concurso 
material (art. 69 do CPB).

O réu aduz, em preliminar, nulidade do processo, por considerar que não 
houve proposta concreta de suspensão condicional do processo; que todos os 
atos do processo deveriam ser presididos pelo Relator, além de vício na prisão em 
flagrante. No mérito, requer a improcedência da denúncia.

I

Sem razão o denunciado quando requer a nulidade do processo, por 
ausência de proposta concreta do Ministério Público Federal para a suspensão 
condicional do processo.

O MPF apresentou a proposta de suspensão do processo quando do 
oferecimento da denúncia (fls. 82/83), sendo que o réu emitiu manifestação 
favorável, conforme se verifica às fl. 140. Assim, a Corte Especial, quando do 
recebimento da denúncia, suspendeu o processo, pelo prazo de 02 (dois) anos 
(fl. 151).

Foi delegado ao MM. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária 
do Estado de Pernambuco o acompanhamento do cumprimento das condições 
impostas ao réu (fl. 154).
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Ressalto, por oportuno, que as condições impostas ficaram claras, como se 
verifica da decisão de fl. 149, a saber, as restrições consubstanciadas no art. 89, 
II, III, IV e § 1º da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, quando da audiência admonitória (fl. 181) o réu não compareceu. 
Ato contínuo, em 18.07.2005, manifestou o seu desinteresse pela suspensão do 
processo, requerendo o prosseguimento do feito (fl. 183).

Às fls. 246/251 o denunciado novamente pleiteia a suspensão condicional 
do processo. O Ministério Público Federal (fls. 258/260) apresenta nova proposta 
de suspensão condicional do processo, com as condições fixadas no art. 89, § 
1º e incisos da Lei n. 9.099/1995. Embora devidamente intimado dessa nova 
proposta (fl. 283), o réu quedou-se inerte (fl. 288).

Em 31.03.2008, o réu novamente postula a suspensão condicional do 
processo (fls. 382/383), por entender que não houve proposta concreta. A 
Subprocuradoria-Geral da República, às fls. 397/405, entende que já foram 
realizadas duas propostas e que a atitude do denunciado é apenas protelatória. 

Houve decisão monocrática (fl. 407), em 13.06.2008, onde foi indeferido o 
pedido de suspensão condicional do processo. Ressalto que essa decisão restou 
irrecorrida, conforme certidão de fl. 416.

Tenho que não assiste razão ao denunciado.

Com efeito, existiram nos autos duas propostas de suspensão condicional do 
processo, sendo que à fl. 183 manifestou o réu, expressamente o seu desinteresse 
no benefício. Nova proposta foi formulada e, intimado, o réu manteve-se inerte 
(fl. 288).

Ademais, no último pedido realizado pelo denunciado, este Relator, após 
manifestação do MPF, indeferiu a pretensão de suspensão condicional do processo, 
decisão esta que não foi impugnada por qualquer recurso (fl. 416).

Desse modo, desacolho a primeira preliminar aventada pelo réu, de nulidade 
por falta de proposta concreta de suspensão condicional do processo.

II

O réu assere, ainda, que o processo é nulo, vez que a prerrogativa de foro, 
de ser processado e julgado perante o STJ, teria sido violada, pois a proposta 
do sursis processual deveria ter sido realizada por um Subprocurador-Geral da 
República perante o Ministro Relator.

Ocorre que foi justamente isso que ocorreu nos presentes autos, conforme 
se verifica às fls. 80/83, 151 e 258/260.
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A primeira proposta foi oferecida na denúncia (fls. 80/83), pela Dra. Maria 
das Mercês de C. Gordilho Aras, Ilustre Subprocuradora-Geral da República, e 
acatada pela Corte Especial (fl. 151).

A segunda proposta foi realizada pelo Ministério Público Federal, pela 
mesma Dra. Subprocuradora-Geral da República (fls. 258/260), também perante 
o Superior Tribunal de Justiça, e não chegou a ser aqui analisada apenas porque 
embora devidamente intimado dessa nova proposta (fl. 283), o réu permaneceu 
silente (fl. 288).

Como se percebe, inexiste proposta de suspensão condicional do processo 
que não as apresentadas pela douta Subprocuradoria-Geral da República no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, tenho que a prerrogativa de foro aventada pelo réu às fls. 455/456 
está satisfeita, vez que o inquérito e a ação penal foram processados no STJ e 
presididos por Ministro dessa Corte, nos termos do art. 11, I, do RISTJ.

A norma insculpida no art. 9º, § 1º, da Lei n. 8.038/1990 faculta ao 
Relator delegar o cumprimento de diligências a juiz ou membro de Tribunal com 
competência territorial no local de realização do ato.

No caso, a Juíza Federal que presidiu a audiência admonitória têm 
competência territorial na localidade em que domiciliado o réu, portanto atendida 
a exigência legal.

Desse modo, igualmente afasto a preliminar de nulidade do processo pela 
violação da prerrogativa funcional do réu.

III

A última preliminar suscitada pelo denunciado é a nulidade do auto de 
prisão em flagrante, tendo em vista que não teria sido comunicada imediatamente 
a sua constrição ao Procurador-Geral da República.

Também nessa prefacial não assiste razão ao réu.

Pelo que consta do auto de prisão em flagrante, o denunciado não 
permaneceu preso, vez que arbitrada a fiança no valor de R$ 180,00 (cento 
e oitenta reais). Tal fato é corroborado pela testemunha de defesa, Sr. Marco 
Antônio Alves Massa Sobrinho, que “quando o depoente entregou a identificação 
de Aluisio ele foi solto” (fl. 359).

Desse modo, como não persistiu a prisão em flagrante, eventual irregularidade 
na ausência de comunicação do fato ao Procurador-Geral da República restou 
superada.
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Ademais, possível nulidade ou irregularidade no auto de prisão em flagrante 
não tem o condão de contaminar a ação penal que teve a denúncia recebida, 
como no caso dos autos.

Essa é a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça:

Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio. 1. Prisão em flagrante. 

Relaxamento. Ausência de estado de flagrância. Perseguição ininterrupta. Flagrante 

caracterizado. Decisão de pronúncia. Superveniência. Questão superada. Prisão sob 

novo fundamento. 2. Liberdade provisória. Indeferimento. Falta de fundamentação. 

Decisão de pronúncia, superveniência. Inovação na fundamentação. Novo título. 3. 

Ordem denegada.

1. Tendo ocorrido perseguição ininterrupta desde o cometimento do crime até 
a prisão do paciente, caracterizado está o flagrante. Ademais, eventuais nulidades do 
auto de prisão em flagrante ficam superadas com a decisão de pronúncia, que altera o 
fundamento da prisão.

2. Com a superveniência de decisão de pronúncia, em que se aduziu 

fundamento novo para a manutenção da custódia cautelar, resta prejudicado o 

objeto da impetração que pugnava pela liberdade do paciente, sob o argumento 

de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a liberdade provisória do 

paciente.

3. Ordem denegada.

(HC n. 76.545-MG, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª 

Turma, DJe de 05.05.2008 - destaquei)

HC substitutivo de recurso ordinário. Nulidade do auto de prisão em 

flagrante. Relaxamento concedido em 1º grau. Fase superada pelo recebimento 

da denúncia. Nulidade na nomeação de curador. Prejuízo não evidenciado nos 

autos. Desconsideração de provas supostamente ilícitas. Matéria não versada pelo 

Tribunal a quo. Falta de fundamentação e desnecessidade do mandado de custódia 

preventiva. Inocorrência. Excesso de prazo. Superado pelo término da instrução 

criminal. Súmula n. 52-STJ.

Eventual nulidade ou defeito do auto de prisão em flagrante não macula posterior 
ação penal, com denúncia regularmente recebida.

Eventual nulidade do flagrante pode apenas invalidar a prisão.

Verificado, ademais, o relaxamento da r. prisão pelo Magistrado de 1º grau.

Não é de se declarar a nulidade do auto de prisão em flagrante quando a 
nomeação do curador, dita irregular, não prejudica em nenhum ponto o paciente, já que 
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o mesmo foi cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, tendo permanecido 
em silêncio durante o interrogatório perante a autoridade policial.

O egrégio Tribunal a quo não examinou a questão referente à retirada de 

provas supostamente ilícitas dos autos, tornando a análise nesta Corte incabível sob 

pena de supressão de instância.

O decreto de custódia preventiva, embora sucinto, está devidamente 

fundamentado demonstrando a necessidade da prisão cautelar. A superveniência da 

prisão preventiva torna sem objeto a irresignação quanto à prisão temporária.

Verificado o término da instrução criminal, não há que se falar em excesso de 

prazo da prisão preventiva, a teor da Súmula n. 52 desta Corte.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

(HC n. 16.677-SP, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma, DJU 

de 29.10.2001 - destaquei)

IV

Afastadas as preliminares argüidas pelo réu, passa-se à análise do mérito, 
em especial, a existência de responsabilidade penal pelas infrações descritas 
nos arts. 329 e 331 do Código Penal (resistência e desacato), tudo em concurso 
material (art. 69 do CPB).

Para sustentar um decreto penal condenatório, a parte acusatória tem que 
demonstrar extreme de dúvidas, a autoria e a materialidade dos delitos.

No caso dos autos, pelo que consta dos elementos colacionados, não se pode 
firmar, com juízo de certeza, próprio de condenação, que o denunciado praticou 
os delitos descritos nos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal (resistência e 
desacato), in verbis:

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a 
funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à 
violência.

Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão 
dela:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
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Quanto ao delito de resistência, a denúncia sustenta que ele ocorreu  
quando o réu, “opondo-se à sua prisão, através do uso da força, somente sendo 
detido com a ajuda de outros policiais” (fl. 82).

Ocorre que não há nos autos prova alguma de sua materialidade.

Com efeito, a figura típica exige que a oposição se dê ou por violência ou 
ameaça, o que não restou demonstrado.

A primeira testemunha de acusação, Sr. Elton Charles de Siqueira Silva, em 
juízo (fl. 333), afirma que:

A testemunha se encontrava no “Point do Caldinho” na manhã dos fatos 

narrados na denúncia, onde havia um reboque com caixas de som ligadas e muitas 

pessoas dançando e bebendo; policiais militares já haviam estado no local por 

aproximadamente duas vezes, pedindo para abaixar o som, sendo que, com a saída 

dos policiais, o som era aumentado; por fim, na terceira vez, os policiais chegaram 

ao local mandando desligar o som em definitivo, no que foram atendidos; algumas 

pessoas concordaram mas outras não; nesse momento, o acusado abordou os policiais 
e com eles passou a discutir, tudo para que o som não fosse desligado; o acusado passou 
a discutir com os policiais e estava alterado, aparentando sinal de embriaguez; em 
dado momento, o policial deu voz de prisão ao acusado, e tentou algemá-lo, mas o 
acusado não se rendeu, ocasião em que o policial desferiu alguns tapas no acusado, na 
região de suas costas e ombros, conseguindo então algemá-lo com as mãos para trás; 
nessa ocasião o acusado gritou para que pegassem sua carteira de identidade, tendo 
o policial dito que ele deixasse para se identificar na delegacia; diante do número 

de anos já transcorridos, a testemunha não se recorda se o acusado disse ou não 

palavras ofensivas para os policiais, recordando-se, porém, que ao tempo dos fatos, 

relatou em depoimento na polícia o que se lembrava; seu depoimento na polícia se 

deu 2 ou 3 horas depois dos fatos; a testemunha não sofreu qualquer coação por 

parte dos policiais quando do seu depoimento; a testemunha não se recorda de todo 
o teor do seu depoimento na polícia, lido para ela nesta audiência, mas reafirma que 
o seu testemunho na polícia foi prestado sem qualquer coação, a partir do que tinha 
presenciado. (destaquei)

Como se percebe do relato acima, fica claro a existência de uma discussão 
entre o denunciado e os policiais responsáveis por sua prisão. Apenas isso, pois 
inferir que o réu empregou violência para se furtar à prisão, quando “não se 
rendeu” é extrapolar os limites de uma interpretação razoável e ler o que não 
está escrito.

Também não colhe a pretensão do Parquet Federal quanto à imputação do 
delito de desacato descrito no art. 331 do Código Penal.
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É que, pelos depoimentos prestados em juízo, não ficou provado que o réu 
ofendeu os policiais militares quando foi preso.

O Sr. Márcio Dias dos Santos (fls. 331/332), a segunda e última testemunha 
de acusação, asseverou que:

A testemunha informa que na manhã dos fatos narrados na denúncia, por 

volta das 05:30 horas, estava no “Point do Caldinho”, bebendo, onde também 

se encontravam inúmeras outras pessoas, aproximadamente 500 pessoas, que 

se distribuíam pela rua, isso em razão de um aparelho de som ligado no local; 

como a festa no Pátio do Forró havia acabado, as pessoas no local passaram a se 

aglomerar perto do automóvel que possuía um reboque no qual havia caixas de 

som ligadas; todas as pessoas se encontravam em estado festivo, ao som que tocava 

no local; o som que tocava, bem como o carro que alimentava o sistema de som 

não pertencia à testemunha; porém, quando o dono do carro foi embora do local, 

deixou a testemunha como responsável pelo carro; em dado momento, chegou 

ao local uma viatura da PM, tendo os policiais procurado quem era o responsável 

pelo som e, identificada a testemunha como tal, pediram-lhe para desligar o som, 

“tudo numa boa”; a testemunha imediatamente desligou o som; algumas pessoas 

presentes, ordeiramente, questionaram o desligamento do som, demonstrando 

insatisfação; em dado instante a testemunha viu quando o acusado chegou perante 
os policiais, aparentando ‘um pouco bravo’, questionando quanto ao desligamento do 
som, para que não fosse desligado o som; a testemunha não viu nem ouviu o acusado 
chamar palavrões com os policiais; a testemunha, ato contínuo, seguiu para desligar 

os fios do som e, ao retornar ao local onde estava o acusado, já se deparou com a 

cena em que o acusado estava sendo algemado e colocado dentro da viatura da 

PM; nesse momento, a testemunha passou a temer que alguma coisa pudesse lhe 

acontecer, razão pela qual não perguntou mais nada aos presentes e do local se 

retirou; a testemunha escutou o acusado falar duas ou três vezes para os policiais 

não desligarem o som, argumentando que a festa estava tão boa; a testemunha não 

viu o acusado gesticular enquanto falava com os policiais; a testemunha chegou 

até mesmo a contemporizar a situação dizendo que mais tarde haveria mais festa 

no ‘Alto do Moura’; do local a testemunhas deslocou-se para a sua residência, onde 

guardou o carro; havia um policial, de nome Machado, que conhecia a testemunha 

e Elton Charles, sabendo onde ambos moravam; o policial Machado estava no local 

dos fatos; o policial Machado, na manhã dos fatos, esteve na casa da testemunha 

convidando-a para depor, tendo feito o mesmo com Elton Charles; a testemunha 

informa que o policial Machado faleceu há aproximadamente 2 anos em uma 

acidente de moto; neste momento do depoimento, lido para a testemunha as suas 

declarações prestadas por ocasião do auto de prisão em flagrante, confrontando-
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se o que dito nesta audiência e dito na fase policial, afirmou a testemunha: ‘não 

doutor, o que está certo é o que está dito aí mesmo’, em referência e apontando 

para as declarações no auto de prisão em flagrante; a testemunha informa que, 

na polícia, quem tomou o seu depoimento foi o próprio escrivão; a testemunha 

não se recorda se leu ou não o seu depoimento prestado na polícia; a testemunha 

informa que o que foi efetivamente por ela presenciado no momento e local dos 

fatos narrados na denúncia foi o que por ela testemunha restou narrado na esfera 

policial. (destaquei)

Não foi produzido, durante o inquérito judicial e no curso da ação penal 
originária, nenhum arcabouço probatório convincente a demonstrar que o réu 
desacatou os policiais responsáveis por sua prisão. Consta apenas a existência de 
uma discussão, que não se sabe quais os termos foram utilizados, nem o contexto 
empregado.

Ressalto que a testemunha arrolada pelo Ministério Público Federal que 
poderia complementar os fatos, o policial Carlos Fernandes Leite Machado, que 
efetuou a prisão do réu, faleceu em 16.04.2005, vítima de acidente de trânsito, 
conforme o documento de fl. 335.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas no auto de prisão em flagrante 
não são aptos a sustentar um decreto penal condenatório. Com efeito, podem 
justificar a prisão em flagrante e o início da persecução penal, mas deveriam 
ser corroborados com precisão pelas demais provas produzidas quando da 
instauração da ação penal, e não o foram. É de se atentar, pois, para o princípio 
da presunção de inocência (ou não culpabilidade).

Ademais, a simples ratificação dos referidos depoimentos em juízo, quando 
da inquirição pelo Magistrado, após longo relato dos fatos, que se mostraram 
contraditórios com a fase policial, não se prestam a tal mister. Isso porque, 
apenas com a existência do contraditório é que a prova se perfectibiliza e se torna 
eficaz para sustentar um decreto penal condenatório.

Outra não é a posição desta Corte, conforme se depreende do seguinte 
precedente:

Criminal. HC. Extorsão mediante seqüestro. Nulidade. Sentença fundada 

em provas colhidas somente durante o inquérito policial. Constrangimento ilegal 

configurado. Declarações da vítima retificadas em juízo. Testemunhas ouvidas 

pelo magistrado que não presenciaram os fatos. Depoimentos que embasaram a 

condenação não renovados durante a instrução processual. Ordem concedida.

 As declarações prestadas pelo ofendido em sede policial e retificadas em Juízo 

não se prestam para fundamentar a condenação do paciente, sob pena de ofensa ao 

princípio do contraditório.
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 As testemunhas ouvidas em Juízo não auxiliaram na revelação da verdade, 

pois afirmaram não ter presenciado os fatos, apenas sabendo destes pela descrição 

feita pelos parentes do ofendido ou por este mesmo, tendo em vista tratarem-se, 

quase todos, de servidores da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

 A prova produzida em sede policial pode influir na formação do convencimento 

do Magistrado, mas somente quando amparada nos demais elementos probatórios 

colhidos na instrução criminal. Precedentes.

 Se a sentença foi lastreada em provas colhidas somente durante o inquérito, 

as quais não se submeteram ao crivo do contraditório, sendo impróprias para, por 

si só, justificar a condenação, resta configurada a apontada nulidade da decisão 

condenatória, em virtude da indevida ofensa aos princípios da ampla defesa e do 

devido processo legal.

 Deve ser anulada a sentença monocrática, bem como o acórdão confirmatório 

da condenação, para que outra decisão seja proferida, com fundamentação apta, 

observando-se o princípio do contraditório.

 Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.

(HC n. 58.129-RJ, Relator Ministro Gilson Dipp, 5ª Turma, DJU de 

20.11.2006)

Ante o exposto, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, 
por não existirem nos autos provas suficientes a ensejar a condenação do réu, 
julgo improcedente a denúncia.

É como voto.

VOTO-REVISÃO

O Sr. Ministro Hamilton Carvalhido: Senhor Presidente, o Ministério 
Público Federal ofereceu denúncia contra o Procurador Regional do Trabalho 
Aluísio Aldo da Silva Júnior, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 
329 e 331 do Código Penal, em cúmulo formal, porque, no dia 24 de junho de 
2001, por volta das 05h45, nas proximidades do Pátio do Forró, no município 
de Caruaru-PE, desacatou, com palavras e expressões de baixo calão, policiais 
militares que atendiam a uma ocorrência de som alto em veículo automotor, e, ao 
depois, resistiu à ordem de prisão em flagrante, mediante o uso da força.

Em alegações finais, o Parquet Federal requereu a condenação do réu, nos 
termos da denúncia.

Em sua defesa, o réu, que se encontra em liberdade (fiança prestada perante 
a autoridade policial), pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo, à 
falta de proposta concreta para a suspensão condicional do processo, por ofensa 
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ao princípio do juiz natural, eis que interrogado por juiz do primeiro grau da 
jurisdição, e porque a prisão em flagrante não foi comunicada às autoridades 
competentes. No mérito, sustentou não haver prova dos delitos imputados.

Passo a decidir.

As preliminares levantadas não merecem prosperar.

Ao que se tem dos autos, recebida a acusatória inicial, o processo da ação 
penal foi suspenso pelo prazo de 2 anos, sob as condições dos incisos II, III e IV 
do parágrafo 1º do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, “(...) nos termos propostos 
pelo órgão ministerial e aceitos pelo denunciado” (fl. 149).

Expedida carta de ordem para fiscalizar o cumprimento das condições 
impostas, o réu faltou à audiência marcada, tendo atravessado petição em que 
manifestou “(...) o seu desinteresse pela suspensão do processo” e requereu o 
prosseguimento do feito, na “(...) busca pela verdade real” (fl. 183).

Ao tempo do interrogatório, todavia, o réu peticionou afirmando que o não-
comparecimento na audiência admonitória decorreu da ausência de proposta 
objetiva do Ministério Público, sem a qual não poderia anuir.

O Ministério Público Federal, por sua vez, esclareceu que as condições da 
proposta não eram outras que as legais, oportunidade em que renovou o sursis 
processual, “(...) mediante as condições fixadas em lei (art. 89, § 1º e incisos), 
além de outras que esse eminente Ministro Relator entenda cabíveis e pertinentes, 
pleiteando seja designada data para a respectiva audiência” (fl. 260).

Determinada a expedição de nova carta de ordem para manifestação 
quanto à proposta do Ministério Público, o réu, embora devidamente intimado, 
quedou-se inerte.

O processo retomou o seu curso normal, sendo que, por ocasião da fase de 
diligências, o réu, por intermédio do causídico ora constituído, requereu “(...) 
a intimação do Ministério Público Federal para realizar a proposta concreta de 
suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, 
posto que nunca foi feita qualquer proposta ao réu” (fl. 382).

Aberta vista ao Ministério Público, a Subprocuradora-Geral da República 
oficiante aduziu se tratar o requerimento de manobra procrastinatória do réu, 
em contributo à prescrição da pretensão punitiva, pelo que requereu fosse 
indeferido o pleito, com o prosseguimento do feito, no que foi atendida pelo 
Ministro Relator.

Tem-se, assim, que não há falar em nulidade do processo ao argumento 
de ausência de proposta concreta para a suspensão condicional do processo, 
instituto diverso da transação penal prevista no artigo 76 da Lei n. 9.099/1995.
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Gize-se que o Ministério Público Federal assinalou, nas duas oportunidades 
em que lançou a proposta, que as condições da suspensão condicional do 
processo seriam aquelas disciplinadas na lei (Lei n. 9.099/1995, artigo 89, § 1º 
e incisos), sem prejuízo de outras que o Juízo da causa entender cabíveis, como 
faculta o parágrafo 2º da mesma norma legal (“O Juiz poderá especificar outras 
condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à 
situação pessoal do acusado”).

Inequívoco nos autos é o comportamento denotador de esquiva do réu 
sobre a suspensão condicional do processo, benefício que reclama merecer, mas 
se furta em aceitá-lo e se submeter às condições impostas pela lei.

Passo segundo, em tema de ação penal originária nos tribunais superiores, 
a delegação de atribuições do Relator a Juiz do primeiro grau da jurisdição não 
ofende a garantia do juiz natural, encontrando, ao revés, fundamento na lei (§ 
1º do artigo 9º da Lei n. 8.038/1990) e nos regimentos internos do Superior 
Tribunal de Justiça (artigo 225, § 1º) e do Supremo Tribunal Federal (artigo 239, 
§ 1º).

Outra não é a jurisprudência pátria, valendo conferir os seguintes 
julgados:

Artigo 225, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 

Ação penal. Delegação para ato de instrução. Possibilidade de escolha do juiz para 

o cumprimento da carta de ordem. Inexistência de ofensa ao princípio do juiz 

natural.

Na instrução de ação penal, pode o Ministro Relator designar o Juiz ou 

membro de Tribunal para ser o delegatário na realização do ato sem que isso 

importe em ofensa ao princípio do juiz natural. (QO na APn n. 206-RJ, Relator 

Ministro Cesar Asfor Rocha, in DJ 12.08.2002).

Questão de ordem. Ação penal originária. Interrogatório. Juiz natural. Ofensa. 

Inocorrência. Possibilidade de delegação. Constitucionalidade.

A garantia do juiz natural, prevista nos incisos LIII e XXXVII do artigo 5º da 

Constituição Federal, é plenamente atendida quando se delegam o interrogatório 

dos réus e outros atos da instrução processual a juízes federais das respectivas 

Seções Judiciárias, escolhidos mediante sorteio.

Precedentes citados. (AP-QO n. 470-MG, Relator Ministro Joaquim Barbosa, 

in DJe 14.03.2008).

Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Interrogatório: Delegação específica. 

Ofensa ao princípio do juiz natural. Inocorrência. CF, art. 5º, LIII. Lei n. 8.038/1990, 

art. 9º.
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I. - A delegação pelo ministro relator da competência para realização de atos 

de instrução criminal a um juiz ou desembargador específico não ofende o princípio 

do juiz natural.

II. - HC indeferido. (HC n. 82.111-RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, in DJ 

11.10.2002).

De resto, ainda que se entendesse pela ausência de comunicação da prisão 
às autoridades competentes, livre de dúvida é o entendimento de que tal nulidade 
não repercute na validade do processo da ação penal, com reflexos tão-só no ius 
libertatis, que não está ameaçado.

No mérito, a ação penal há de ser julgada improcedente.

O réu nega que houve discussão com os policiais militares, asseverando 
que apenas “(...) observando que existiam outros sons ligados no local, perguntou 
aos policiais qual seria a diferença entre ligar o som às cinco horas ou às sete da 
manhã, e em qual lei os mesmos estariam baseados (...)” (fl. 244). Contou, ainda, 
que, além de sofrer agressão na nuca e no joelho (fez juntar exame de corpo de 
delito), só lhe foi permitido identificar-se na delegacia, onde ficou duas horas 
algemado.

A testemunha Márcio Dias dos Santos, responsável pelo veículo que 
irradiava o som, após ter dito que “(...) em dado instante a testemunha viu quando 
o acusado chegou perante os policiais, aparentando ‘um pouco bravo’, questionando 
quanto ao desligamento do som, para que não fosse desligado o som; a testemunha 
não viu nem ouviu o acusado chamar palavrões com os policiais (...)” (fl. 331), foi 
contraditado pelo Juiz, acabando por afirmar que as declarações corretas seriam 
aquelas prestadas no auto de prisão em flagrante.

Já Elton Charles de Siqueira Silva, em juízo, disse que “(...) se encontrava 
no Point do Caldinho na manhã dos fatos narrados na denúncia, onde havia um 
reboque com caixas de som ligadas e muitas pessoas dançando e bebendo; policiais 
militares já haviam estado no local por aproximadamente duas vezes, pedindo para 
abaixar o som, sendo que, com a saída dos policiais, o som era aumentado; por 
fim, na terceira vez, os policiais chegaram ao local mandando desligar o som em 
definitivo, no que foram atendidos; algumas pessoas concordaram mas outras não; 
nesse momento, o acusado abordou os policiais e com eles passou a discutir, tudo 
para que o som não fosse desligado; o acusado passou a discutir com os policiais 
e estava alterado, aparentando sinal de embriaguez; em dado momento, o policial 
deu voz de prisão ao acusado, e tentou algemá-lo, mas o acusado não se rendeu, 
ocasião em que o policial desferiu alguns tapas no acusado, na região de suas costas 
e ombros, conseguindo então algemá-lo com as mãos para trás; nessa ocasião o 
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acusado gritou para que pegassem sua carteira de identidade, tendo o policial 
dito que ele deixasse para se identificar na delegacia; diante do número de anos 
já transcorridos, a testemunha não se recorda se o acusado disse ou não palavras 
ofensivas para os policiais, recordando-se, porém, que ao tempo dos fatos, relatou 
em depoimento na polícia o que se lembrava; seu depoimento na polícia se deu 2 ou 
3 horas depois dos fatos; a testemunha não sofreu qualquer coação por parte dos 
policiais quando do seu depoimento; a testemunha não se recorda de todo o teor 
do seu depoimento na polícia, lido para ela nesta audiência, mas reafirma que o 
seu depoimento na polícia foi prestado sem qualquer coação, a partir do que tinha 
presenciado” (fl. 333).

O ofendido não foi ouvido em juízo e a única testemunha de defesa “(...) 
não presenciou os fatos; que foi encontrar com Aluisio na delegacia (...)” (fl. 
359).

De tanto, resulta que a prova dos fatos se insula inteiramente na fase 
inquisitorial, pura consequência da recorrência judicial dirigida a neutralizar 
a insuficiência flagrante da instrução produzida em juízo, sob as garantias do 
contraditório e do direito de defesa.

Sobre ser defeso condenar com base no inquérito policial, não paira dúvida 
qualquer, por função, entre outros, do princípio due process of law.

No tocante ao delito de resistência, de qualquer modo, prova não haveria 
do emprego de violência por parte do réu, elementar do tipo, tendo havido, ao 
que parece, senão negativa de acompanhamento à delegacia, ou seja, atos de 
desvencilhamento que revelam simples recusa de acatamento a voz de prisão.

Sobre a imperiosidade do uso de violência para caracterização do delito, 
ouça-se, na doutrina, Rogério Greco:

Quando a lei penal, a fim de caracterizar aquilo que denominou de resistência, 

utiliza a expressão opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, 

não está abrangendo toda e qualquer resistência, mas, sim, aquela de natureza 

ativa, não importando, na infração penal em estudo, a resistência reconhecida como 

passiva. (in Curso de Direito Penal, 2ª edição, Niterói-RJ, Impetus, 2007, vol. IV, p. 

477).

Do crime de desobediência, que não se caracteriza em espécies tais como 
a dos autos, descabe cogitar, de qualquer modo, eis que realizado o tempo 
extintivo assinalado no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Por último, a pena imponível estaria inafastavelmente prescrita.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia.

É o voto.
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AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 
RECURSO ESPECIAL N. 697.916-RS (2007/0299158-9)

Relator: Ministro Ari Pargendler
Agravante: União
Agravado: Vânia Alcantara da Silva e outros
Advogado: Luciana Martins Barbosa e outro(s)

EMENTA

Processo Civil. Prazos. A greve dos advogados públicos não 
caracteriza a força maior prevista no art. 265, inciso V, do Código de 
Processo Civil. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Aldir 
Passarinho Junior, Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti, Francisco Falcão, Nancy 
Andrighi, Laurita Vaz, Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Nilson Naves votaram 
com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Gilson 
Dipp e Eliana Calmon.

Brasília (DF), 03 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

Ministro Cesar Asfor Rocha, Presidente

Ministro Ari Pargendler, Relator

DJe 09.02.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ari Pargendler: O agravo regimental ataca a seguinte 
decisão:

Indefiro o pedido de fls. 336/337, na linha da jurisprudência do Tribunal.

À pauta (fl. 342).

A teor do recurso:

... o pedido de renovação da intimação para a União, com a conseqüente 
devolução do prazo recursal, somente foi indeferido em razão da ausência de previsão 
legal.
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Todavia, a deflagração da greve pela carreira-fim da Advocacia-Geral da União se 
reveste de características peculiares que se encaixam perfeitamente no conceito de justa 
causa contido no artigo 183, § 1º, do Código de  Processo Civil (fls. 350/351).

VOTO

O Sr. Ministro Ari Pargendler (Relator): A Corte Especial firmou entendimento 
de que a greve não caracteriza a força maior de que cuida o artigo 265, inciso 
V, do Código de Processo Civil (Questão de Ordem Especial, Presidente Ministro 
Barros Monteiro, em 13.03.2008, Informativo de Jurisprudência STJ n. 348).

Voto, por isso, no sentido de negar provimento ao agravo regimental.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 881.170-
RS (2007/0018938-3)

Relator: Ministro Ari Pargendler
Embargante: Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A
Advogado: Luciano Corrêa Gomes e outro(s)
Embargado: Jorgerri Razzolini da Rosa 
Advogado: João Vicente Caputy da Rosa

EMENTA

Processo Civil. Procuração. Ainda que por cópia não autenticada, 
a procuração que legitimou os atos praticados na instância ordinária 
não pode ser desqualificada ex officio no âmbito do recurso especial. 
Embargos de divergência conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer dos embargos de divergência e dar-lhes provimento nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Fernando Gonçalves, 
Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti, 
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Luiz Fux, João Otávio de Noronha 
e Nilson Naves votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, 
os Srs. Ministros Gilson Dipp e Eliana Calmon.
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Brasília (DF), 03 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

Ministro Cesar Asfor Rocha, Presidente

Ministro Ari Pargendler, Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ari Pargendler: A Quarta Turma, Relator o Ministro Aldir 
Passarinho Junior, negou provimento ao agravo regimental em acórdão assim 
ementado:

Processual Civil. Agravo regimental. Recurso especial. Procuração. Fotocópia 

não autenticada. Diligência na instância superior. Inadmissibilidade. Súmula n. 

115. Desprovimento. I. ‘Na instância especial é inexistente recurso interposto por 

advogado sem procuração nos autos’ (Súmula n. 115-STJ). II. Agravo regimental a 

que se nega provimento (fl. 339).

Os presentes embargos de divergência apontam como paradigmas os 
seguintes julgados:

Processo Civil. Procurações. Cópias não impugnadas. Nulidade do processo. 

Descabimento. Princípio da preclusão e da coisa julgada. 1. A ausência de procuração 

original detectada no momento da expedição do precatório complementar, quando 

já transitada em julgado a decisão do processo do conhecimento, bem como a 

que determina o pagamento do primeiro precatório, não enseja a decretação de 

nulidade de todo o processo, em razão do princípio da preclusão e da coisa julgada. 

2. As cópias juntadas aos autos, sem autenticação, não impugnadas pela parte 

contrária em momento oportuno, são tidas como verdadeiras, tendo o mesmo 

valor probatório que os documentos originais. Precedentes. 3. Recurso improvido 

(REsp n. 622.804-RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Eliana Calmon, DJ de 

29.11.2004).

Processual Civil. Agravo regimental. Ausência de peça obrigatória na 

trasladação do agravo de instrumento. Suprimento antes da apreciação desta 

Corte. Documentos juntados. Cópias xerográficas sem autenticação. Silêncio da 

parte adversa. Não-impugnação no momento oportuno. Preclusão. Valor probante. 

Precedentes. 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao agravo de 

instrumento da parte agravada para determinar a subida do recurso especial. 2. É 

obrigação da parte agravante instruir o agravo de instrumento com peça obrigatória 

e essencial, a teor do art. 544, § 1º, do CPC. No entanto, se antes da prolação da 

decisão o advogado, seja de que parte for, atravessa a peça faltante (in casu, a 
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procuração), tem-se por suprida a sua ausência. 3. Deixando a parte de alegar a 

ausência dos documentos originais ou a sua autenticação no momento em que devia, 

ocorre a preclusão consumativa do seu direito para tanto. 4. Pacífico o entendimento 

nesta Corte Superior no sentido de que as cópias não autenticadas juntadas aos 

autos, e que não são impugnadas pela parte adversa no momento próprio, têm o 

mesmo valor probante dos originais. 5. Cópia xerográfica de documento juntado 

por particular merece legitimidade até demonstração em contrário de sua falsidade 

(CPC, art. 372). 6. Agravo regimental não provido (AgRg no AG n. 535.018-RJ, 

Primeira Turma, Relator o Ministro José Delgado, DJ de 10.05.2004).

Processual. Fotocópia. Autenticação. CPC, art. 372. Fotocópia não autenticada 

equipara-se ao original, caso a contraparte não demonstre sua falsidade (CPC, art. 

372) - AgRg no AG n. 292.920-SP, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro 

Humberto Gomes de Barros, DJ de 02.04.2001.

Processual. Prova. Cópia não autenticada. I - o art. 365, III equipara, em 

tema de valor probante, o documento público a respectiva cópia. Tal equiparação 

subordina-se ao adimplemento de um requisito: autenticação por agente público. 

O CPC, contudo, não transforma em inutilidade a cópia sem autenticação. II 

- fotocópia não autenticada equipara-se a documento particular, devendo ser 

submetida a contraparte, cujo silêncio gera presunção de veracidade (CPC, art. 372) 
- REsp n. 162.807-SP, Primeira Turma, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, 

DJ de 29.06.1998.

Os embargos de divergência não foram impugnados (fl. 366).

VOTO

O Sr. Ministro Ari Pargendler (Relator): O thema decidendum refere-se 
à regularidade da representação processual, à vista da juntada de cópia do 
instrumento de mandato sem autenticação.

Os acórdãos indicados como paradigmas não se reportam à cópia de 
procuração, referindo-se a outros documentos, cuja cópia foi juntada sem 
autenticação. Não obstante isso, a divergência, salvo melhor juízo, 
está caracterizada, e deve ser dirimida no sentido de que é dispensável a 
autenticação:

Embargos de declaração. Substabelecimento. Cópia. Autenticação. Validade.

O documento juntado aos autos por cópia não autenticada é válido. Incumbe 

à parte contrária argüir-lhe a falsidade. Essa orientação, firmada pela Corte 

Especial, se aplica irrestritamente a procurações e substabelecimentos, o que afasta 
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a aplicação da Súmula n. 115 ao caso concreto (REsp n. 633.105-MG, Relator 

Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 30.11.2007).

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Argüição de 

maltrato ao art. 384 do Código de Processo Civil. Falta de prequestionamento. 

Autenticação de peça. Matéria não deduzida oportunamente. Ausência de 

nulidade.

Eventual vício existente na correta demonstração da capacidade postulatória 

deve ser articulado e provado no devido tempo, isto é, nas instâncias ordinárias, ou 

na primeira oportunidade que a parte teve acesso aos autos (art. 245 do Código de 

Processo Civil). Não adotada esta providência, não é adequado fazê-lo depois de 

conferida à causa resultado desfavorável à parte, até porque, ainda que se afaste o 

tema relativo à preclusão, vale destacar que a exigência de o escrivão portar por fé 

a conformidade da reprodução do documento com o original, na forma do art. 384 

do Código de Processo Civil, no caso de impugnação relevante, onde se deduza, 

por exemplo, contrafacção, falta de dados, dados errôneos, em outras palavras, 

falsidade do documento, reclama que o argüente impugne a sua veracidade e 

suscite, de pronto, o incidente de falsidade. Uma vez não impugnada a exatidão do 

documento, como no caso, mas simples argüição destituída de conteúdo, incide o 

art. 225 do Código Civil de 2002.

Ademais, o eventual maltrato à letra do art. 384 do Código de Processo Civil 

não foi prequestionado.

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e desprovido 

(REsp n. 963.283-RS, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 1º.07.2008).

Voto, por isso, no sentido de conhecer dos embargos de divergência, 
acolhendo-os para que a Quarta Turma prossiga no julgamento do recurso 
especial.
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MANDADO DE SEGURANÇA N. 13.985-DF (2008/0259407-5)

Relator: Ministro Humberto Martins
Impetrante: Associação Educativa do Brasil Soebras
Advogado: Sebastião Alves Pereira Neto
Impetrado: Ministro de Estado da Saúde

EMENTA

Administrativo. Celebração de convênios com o Ministério 
da Saúde. Exigência de certidões negativas de débitos fiscais. 
Legalidade.

1. Obedece ao princípio da razoabilidade a exigência do Ministério 
da Saúde em apenas estabelecer convênios com entidades de reputação 
ilibada, pedindo, para tal comprovação, certidões negativas de débitos 
fiscais, nos termos do art. 29 da Lei n. 8.666/1993.

2. Os atributos exigidos a todos os interessados em estabelecer 
convênios com o Ministério da Saúde estão previstos em lei, não 
se configurando, portanto, abusivos ou ilegais. Ao contrário, é 
mandamento constitucional e legal a cautela de se verificar a idoneidade 
do particular antes de contratar com a Administração Pública.

Ordem de segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça “A 
Seção, por unanimidade, denegou a segurança, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.” Os Srs. Ministros Castro Meira, Denise Arruda, Humberto 
Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e 
Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Sustentaram, oralmente, os Drs. Luis Maximiliano Telesca, pela impetrante 
e Jamil Cardoso Sousa, pelo impetrado.

Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 05.03.2009
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de mandado de segurança, 
preventivo, impetrado pela Associação Educativa do Brasil Soebras, com a 
finalidade de obstar a exigência, prevista em edital, de apresentação de certidões 
negativas de débitos fiscais para a celebração de convênios com o Ministério da 
Saúde. Em síntese, a impetrante entende ser ilegal tal exigência.

Afirma a impetrante que é “instituição de educação e saúde, autorizada 
pelo Poder Público, mantenedor de várias instituições de ensino e instituições 
de saúde” e que pretende firmar convênio com o Ministério da Saúde e para isso 
“somente poderão ser cadastradas as entidades que atenderem alguns requisitos 
entre eles a comprovação de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal, Seguridade Social e FGTS, vedando às entidades que não tiverem tal 
comprovação a celebração desses convênios”.

A impetrante entende que “tal prática é considerada ilegal, conforme 
inúmeros julgados no tocante a referida exigência tendo em vista que o Estado 
tem outros meios legais para a cobrança de tributos não podendo impedir a 
atividade profissional do contribuinte”.

A liminar requerida pela impetrante objetivando a “concessão da ordem 
impetrada para que a autoridade não realize a exigência de apresentação da 
documentação exigida pelo Ministério da Saúde, no que tange às realizações 
de cadastros e convênios, no que concerne à apresentação de certidões de 
comprovação de regularidade fiscal (...)”, foi por mim negada, nos termos da 
ementa abaixo transcrita:

Administrativo. Convênio. Exigência de Certidões Negativas de Débitos 

Fiscais. Previsão legal. Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Ministro de Estado da Saúde, José Gomes 
Temporão, às fls. 118/127, sustenta a legalidade do ato impugnado, com a 
conclusão de que a ordem de segurança deve ser denegada pois “o Ministério da 
Saúde apena cumpre ditames constitucionais e legais, que na busca de melhor 
contratar, utiliza também dos critérios de reputação ilibada, de idoneidade, o que 
para aferição se faz necessária a apresentação de certidões negativas de débitos 
fiscais”.

Parecer do Ministério Público Federal no sentido de denegação da ordem de 
segurança pois a legislação regente da matéria prevê expressamente a exigência 
de documentação relativa à regularidade fiscal para a habilitação em processo 
licitatório. Conforme ementa que transcrevo:
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Mandado de segurança. Impetração preventiva contra ato do Ministro de 

Estado da Saúde objetivando o reconhecimento de ilegalidade da exigência de 

apresentação de certidão negativa de débito fiscal para a celebração de convênio 

de cooperação com o Ministério da Saúde. Alegação de violação aos princípios 

constitucionais da liberdade de exercício de atividade econômica, do contraditório, 

da ampla defesa, da proporcionalidade e da reserva legal. Não-ocorrência. Hipótese 

em que a entidade impetrante pretende celebrar convênio de cooperação com 

a utilização de recursos do orçamento do Ministério da Saúde. Legalidade da 

exigência de comprovação de regularidade fiscal para a sua habilitação. Inteligência 

dos arts. 27, IV e 29, III e IV da Lei n. 8.666/1993. Precedentes dessa colenda Corte. 

Legalidade e legitimidade do ato apontado coator. Ausência de direito líquido e 

certo a ser amparado pela presente via mandamental. Parecer pela denegação do 

mandado de segurança ora aprecidado.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Ao estabelecer convênio com 
a administração pública, o particular deve obedecer a uma série de princípios 
que regulam a atividade pública, dentre eles, o princípio da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da probidade administrativa.

Dentro deste corolário, apresenta-se o art. 29 da Lei de Licitações (Lei n. 
8.666/1993), que muito bem se aplica ao presente caso, ao determinar:

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, 

consistirá em:

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Geral de Contribuintes (CGC);

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual;

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

V - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.
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Para dar correta aplicação ao art. 29 da Lei de Licitações, o Ministério da 
Saúde editou a Portaria n. 1.074/2008, que aprovou o “Manual de Cooperação 
Técnica e Financeira por meio de Convênios para o ano de 2008”, com o objetivo 
de fornecer aos Estados, Municípios e/ou entidades privadas sem fins lucrativos 
as orientações necessárias para a elaboração, apresentação e financiamento 
de convênios, serviços e outros, com recursos do orçamento do Ministério da 
Saúde.

Consta do referido Manual, no item que trata das “Condicionantes Legais 
para a Formalização de Convênios”, a seguinte orientação:

Para a celebração de convênios deve-se cumprir uma série de exigências a 

título de condicionantes legais. A aferição dessas exigências será feita na habilitação 

da entidade e dirigente, quando será, inclusive, preenchida a Declaração de 

Cumprimento das Condicionantes Legais (Anexo II).

Destacam-se a exigência da contrapartida obrigatória e as vedações e restrições 

que são impostas pela legislação à Celebração de Convênios.

Por sua vez, o item que trata da “Habilitação da Entidade e Dirigente” faz a 
seguinte observação:

Habilitação da Entidade e Dirigente. Consiste na comprovação, por meio 

de documentação, da capacidade jurídica do órgão ou entidade proponente e de 

seu dirigente ou do representante legal e da regularidade fiscal, nos termos da 

legislação específica.

A habilitação do proponente e de seu dirigente ou do representante legal é 

válida para todas as propostas que forem apresentadas ao Ministério da Saúde, 

sendo de responsabilidade do órgão ou entidade mantê-la atualizada no exercício, 

para atender aos requisitos legais nas etapas que se fizerem necessárias.

O item subseqüente do Manual lista os documentos necessários para 
a habilitação de entidade interessada, dentre os quais estão as seguintes 
certidões:

Cópia das Certidões Negativas ou Certificados com:

12.1 A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal: 

Certidão Conjunta (SRF);

12.2 O Órgão da Fazenda Estadual;

12.3 O Órgão da Fazenda Municipal;

12.4 O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

12.5 O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
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Percebe-se que todas as exigências que o Ministério da Saúde elenca estão 
previstas em lei, não se configurando, portanto, abusivas ou ilegais. Ao contrário, 
é mandamento constitucional e legal as exigências de tais atributos de idoneidade, 
sob pena – até mesmo – de responsabilidade do próprio administrador público 
que não adotar tais cautelas.

Portanto, nada há de ilegal na exigência de certidões negativas para que 
o particular contrate com a administração pública. Neste sentido, os seguintes 
precedentes desta Corte Superior:

Administrativo. Licitação. Habilitação. Regularidade fiscal. Certidões. Prazo de 

validade. Não-fornecimento pelo Município. Art. 535 do CPC. Efeitos infringentes 

dos embargos de declaração. (...)

3. A exigência de regularidade fiscal para habilitação nas licitações (arts. 

27, IV, e 29, III, da Lei n. 8.666/1993) está respaldada pelo art. 195, § 3º, da C.F., 

todavia não se deve perder de vista o princípio constitucional inserido no art. 

37, XXI, da C.F., que veda exigências que sejam dispensáveis, já que o objetivo é 

a garantia do interesse público. A habilitação é o meio do qual a Administração 

Pública dispõe para aferir a idoneidade do licitante e sua capacidade de cumprir o 

objeto da licitação.

4. É legítima a exigência administrativa de que seja apresentada a comprovação 

de regularidade fiscal por meio de certidões emitidas pelo órgão competente e 

dentro do prazo de validade. O ato administrativo, subordinado ao princípio da 

legalidade, só poderá ser expedido nos termos do que é determinado pela lei.

5. A despeito da vinculação ao edital a que se sujeita a Administração Pública 

(art. 41 da Lei n. 8.666/1993), afigura-se ilegítima a exigência da apresentação 

de certidões comprobatórias de regularidade fiscal quando não são fornecidas, do 

modo como requerido pelo edital, pelo município de domicílio do licitante.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 974.854-MA, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,  julgado 

em 06.05.2008, DJe 16.05.2008).

Mandado de Segurança. Licitação. Habilitação. Denegação.

1. À Administração Pública é lícito proceder a diligências para averiguar se os 

licitantes estão em situação de regularidade fiscal.

2. As diligências para esclarecimento no curso de procedimento licitatório 

visam impor segurança jurídica à decisão a ser proferida, em homenagem aos 

princípios da legalidade, da igualdade, da verdade material e da guarda aos ditames 

do edital.
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3. Comprovação da regularidade fiscal que impera.

4. Ausência de qualquer ilegalidade no procedimento licitatório.

5. Denegação da segurança.

(MS n. 12.762-DF, Relator Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado em 

28.05.2008, DJe 16.06.2008).

Destarte, obedece aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade 
e proporcionalidade a exigência do Ministério da Saúde em apenas estabelecer 
convênios com entidades de reputação ilibada, pedindo, para tal comprovação, 
certidões negativas de débitos fiscais.

Ante o exposto, denego a ordem de segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 
105-STJ.

É como penso. É como voto.



Jurisprudência da Primeira Turma





RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 27.889-PB 
(2008/0214779-8)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves
Recorrente: Município de Esperança
Advogado: Henrique Souto Maior e outro(s)
Recorrido: Estado da Paraíba
Procurador: Harrison Alexandre Targino e outro(s)

EMENTA

Recurso em mandado de segurança. Execução contra a Fazenda 
Pública. Requisição de Pequeno Valor feita pelo próprio juiz da execução 
diretamente ao Chefe do Poder Executivo local. Impossibilidade. Dever 
de observância ao artigo 730 do CPC. Ato de competência exclusiva do 
Presidente do Tribunal a que o juiz está vinculado.

1. A questão debatida nos autos gira em torno da possibilidade 
de magistrado de primeiro grau determinar diretamente a requisição 
de pequeno valor a chefe do Poder Executivo local, sem a interferência 
do Presidente do Tribunal competente.

2. Primeiramente, registra-se que o ato impugnado pelo 
mandado de segurança não é a decisão interlocutória que determinou 
o pagamento dos honorários, mas sim o ofício que comunicou tal 
decisão ao Presidente do Tribunal; logo, não há falar em inadequação 
da via eleita.

3. A interpretação sistemática dos arts. 100, § 3º, da Carta Magna 
e 730, I e II, do CPC denota que, não obstante tratar-se de obrigação 
de pequeno valor e, por isso, insuscetível de expedição de precatório, 
a requisição deve ser ordenada pelo Presidente do Tribunal no afã de 
privilegiar a ordem cronológica de habilitação dos créditos oponíveis 
contra a Fazenda. Isso quer dizer que a requisição do pagamento das 
obrigações devidas pela Fazenda Pública é de competência exclusiva 
do Presidente do Tribunal a que está vinculado o juízo da execução, 
cabendo a este o cumprimento do disposto no artigo 730 do CPC, 
tanto nos pagamentos realizados por meio de precatórios como por 
requisições de pequeno valor. (Precedente: REsp n. 705.331-RS, 
Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 27 de março 
de 2006).
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4. Embora tenha a Lei n. 10.259/2001, dos Juizados Especiais 
Federais, conferido, em seu artigo 17, caput e § 2º, poderes ao juiz 
singular para que, em substituição ao Presidente do Tribunal, determine 
o pagamento de requisição de pequeno valor, tal procedimento não 
pode ser aplicado nas execuções dos demais órgãos do Poder Judiciário, 
por ausência de expressa previsão legal.

5. Recurso ordinário provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, 
Luiz Fux e Denise Arruda (Presidenta) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.

Brasília (DF), 17 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso em mandado 
de segurança impetrado pelo Município de Esperança contra ato do Juízo da 
Comarca de Esperança-PB, que, em processo de execução, determinou o imediato 
pagamento, via expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, dos honorários 
advocatícios contidos na sentença proferida em ação de cobrança movida por 
José Vitorino Filho contra o impetrante.

Ao examinar o pedido no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o 
Desembargador Manoel Soares Monteiro, fundamentadamente, indeferiu a 
petição inicial do mandado de segurança, dando ensejo ao agravo interno, cuja 
ementa abaixo segue (fl. 81):

Agravo interno. Mandado de segurança. Impetração contra decisão 

interlocutória. Existência de recurso próprio. Não-cabimento de mandamus. 
Intempestividade. Decadência (art. 18, Lei n. 1.533/1951). Indeferimento da 

inicial. Desprovimento do recurso.

- A decisão que determina, via Requisição de Pequeno Valor, o pagamento dos 

honorários advocatícios executados é decisão interlocutória impugnável por meio 
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de agravo. O mandamus é remédio cabível apenas nas hipóteses previstas em lei, 

nunca como substitutivo de recurso cujo prazo decorreu por inércia da parte.

- O prazo para a interposição do mandado de segurança é de 120 (cento e 

vinte dias), contados da data em que o interessado teve conhecimento oficial do ato 

a ser impugnado. Não manejado o writ no prazo, verifica-se a decadência de sua 

pretensão.

- Desprovimento do Recurso.

Veio então ao Superior Tribunal de Justiça o impetrante com o presente 
recurso ordinário, reafirmando que o ato impugnado pelo mandamus não 
era a decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeiro grau, mas 
sim o ofício exarado por tal autoridade tida por coatora, que determinou à 
Fazenda Pública o pagamento dos honorários de forma direta, sob pena de 
sequestro das referidas verbas, sem a interferência do Presidente do Tribunal, em 
descumprimento do disposto no artigo 730 e seguintes do CPC e das diretrizes da 
Constituição Federal. Acrescenta que “o ato administrativo foi levado a efeito em 
flagrante usurpação de competência do TJ-PB, posto que a autoridade competente 
para realizar requisições e determinar sequestro é o Presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba e nunca o juiz de primeiro grau, que teve sua jurisdição exaurida 
com a prolação da sentença. Caberia a autoridade coatora, apenas e tão somente, 
impulsionar pedido requisitório através do Presidente do Tribunal de Justiça da 
Paraíba e não fazer as suas vezes e requisitar direito ou mesmo sequestrar (fl. 
90).”

Não foram apresentadas contra-razões, conforme certidão de fl. 101.

O Ministério Público Federal opinou pelo descabimento do mandado de 
segurança em face da existência de recurso legalmente previsto, aplicando, à 
espécie, a Súmula n. 267 do STF (fls. 113/118).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): A questão debatida nos autos 
gira em torno da possibilidade de magistrado de primeiro grau determinar 
diretamente a requisição de pequeno valor a chefe do Poder Executivo local, sem 
a interferência do Presidente do Tribunal competente.

Primeiramente, registra-se que o ato impugnado pelo mandado de segurança 
não é a decisão interlocutória que determinou o pagamento dos honorários, mas 
sim o ofício que comunicou tal decisão ao Presidente do Tribunal; logo não há 
falar em inadequação da via eleita.



56

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Quanto ao cerne da controvérsia, a fim de que se tenha exata compreensão 
da quaestio iuris, faz-se imprescindível a transcrição dos arts. 100, § 3º, e 730, I 
e II, do CPC, respectivamente, litteratim:

Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos 

devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença 

judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 

pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

[...]

§ 3º O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, 

não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor 

que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 30, de 2000)

Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á 

a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo 

legal, observar-se-ão as seguintes regras:

I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente;

II - far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Com efeito, da interpretação sistemática dos dispositivos mencionados 
denota-se que, não obstante tratar-se de obrigação de pequeno valor e, por isso, 
insuscetível de expedição de precatório, a requisição deve ser ordenada pelo 
Presidente do Tribunal no afã de privilegiar a ordem cronológica de habilitação 
dos créditos oponíveis contra a Fazenda.

Isso quer dizer que a requisição do pagamento das obrigações devidas pela 
Fazenda Pública é de competência exclusiva do Presidente do Tribunal a que 
está vinculado o juízo da execução, cabendo a este o cumprimento do disposto 
no artigo 730 do CPC, tanto nos pagamentos realizados por meio de precatórios 
como por requisições de pequeno valor.

Nesse mesmo sentido, é o seguinte julgado oriundo da Primeira Turma do 
STJ:

Processual Civil. Execução contra a Fazenda Pública. Montante considerado de 

pequeno valor. Art. 730, I, do CPC. Observância. Ato da Presidência do Tribunal de 

origem. Determinação a que o juiz singular remeta a Requisição de Pequeno Valor 

ao Presidente do Tribunal.
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I - As alterações promovidas pela EC n. 37/2002 ao art. 87 do ADCT, pelas 

quais foram estabelecidos os valores a serem entendidos como de pequena monta 

e, por conseguinte, não sujeitos a expedição de precatório (§ 3º do art. 100 da 

CF/1988), não afastam a observância ao rito peculiar a ser seguido nas execuções 

contra a Fazenda Pública (art. 730 e ss do CPC).

II - Nesse panorama, incumbe ao Juiz Singular, ao verificar tratar-se de 

execução de pequeno valor contra a Fazenda Pública, obedecer ao ditame do inciso I 

do art. 730 do CPC, remetendo ao Presidente do Tribunal competente a denominada 

“requisição de pequeno valor”, consoante mesmo estampado em regramento interno 

daquele Sodalício (Ato n. 3/2003, Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul).

III - Recurso especial provido (REsp n. 705.331-RS, Relator Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, DJ de 27 de março de 2006).

Oportuno transcrever as conclusões proferidas por Humberto Theodoro 
Júnior em artigo sobre o tema (in Aspectos Processuais do Precatório na Execução 
contra a Fazenda Pública):

Foram excluídas do regime processual dos precatórios a sentenças relativas a 

dívidas definidas em lei como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º; ADCT, arts. 86 

e 87). Não se dispensou, porém, a ação de execução, nos moldes do CPC, art. 730, 

mas apenas o precatório. Dispensa da actio iudicatti houve apenas para as sentenças 

do Juizado Especial Federal, cujo cumprimento se dará por meio de mandado de 

pagamento diretamente expedido pelo juiz sentenciante ao órgão competente 

para realizá-lo, com prazo de sessenta dias, sob pena de sequestro do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão Lei n. 10.259/2001, art. 17, caput e § 2º). 

Para as dívidas de pequeno valor, não abrangidos pela competência do Juizado 

Especial Federal, finda a tramitação da ação executiva e não ocorrendo o pagamento 

pela Fazenda devedora no prazo da requisição, também poderá haver sequestro 

de numerário, já que a execução não tem de observar a técnica constitucional 

dos precatórios judiciários, cabendo, portanto, a aplicação analógica da Lei n. 

10.259/2001.

Assim, não obstante tenha a Lei n. 10.259/2001, dos Juizados Especiais 
Federais,  conferido, em seu artigo 17, caput e § 2º, poderes ao juiz singular 
para que, em substituição ao Presidente do Tribunal, determine o pagamento 
de requisição de pequeno valor, tal procedimento não pode ser aplicado nas 
execuções dos demais órgãos do Poder Judiciário, por ausência de expressa 
previsão legal.



58

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Por tais razões, dou provimento ao recurso ordinário em mandado de 
segurança para conceder a segurança, determinando que o juiz singular remeta a 
requisição de pequeno valor para o presidente do Tribunal a que está vinculado.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.006.113-RS (2007/0269498-8)

Relator: Ministro Luiz Fux
Recorrente: Estado do Rio Grande do Sul
Procurador: Paulo César Klein e outro(s)
Recorrido: Darci José Mario Camponogara
Advogado: Airton Ribeiro da Silva

EMENTA

Processual. Recurso especial. Ausência de complementação de 
custas. Embargos à execução. Extinção do processo sem julgamento 
de mérito. Necessidade de intimação pessoal. Art. 267, § 1º, do CPC. 
Súmula n. 240-STJ.

1. O abandono da causa indica um desinteresse por parte do autor 
e deve ser aferido mediante a intimação pessoal da própria parte, uma 
vez que a inércia pode ser exatamente do profissional eleito para o 
patrocínio. (Luiz Fux, in Curso de Direito Processual Civil, 4ª edição, 
Forense, vol. I, p. 433).

2. A extinção do processo, por insuficiência de preparo, exige 
a prévia intimação pessoal da parte para que efetue a devida 
complementação, na forma do art. 267, § 1º, do CPC, verbis: “O 
juiz ordenará, nos casos dos n. II e III, o arquivamento dos autos, 
declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, 
não suprir a falta em quarenta e oito (48) horas.” A contumácia 
do autor, em contrapartida à revelia do réu, consubstancia-se na 
inércia do autor em praticar ato indispensável ao prosseguimento 
da demanda. Precedentes: REsp n. 704.230-RS, Relator Ministro Luiz 
Fux, DJ 27.06.2005; REsp n. 74.398-MG, Relator Ministro Demócrito 
Reinaldo, DJU de 11.05.1998; REsp n. 448.398-RJ, Relator Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 31.03.2003; REsp n. 596.897-RJ, 
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJU de 05.12.2005.

3. Recurso especial desprovido.  
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma 
do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Teori Albino 
Zavascki, Denise Arruda, Benedito Gonçalves e Francisco Falcão votaram com o 
Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de março de 2009 (data do julgamento).
Ministro Luiz Fux, Relator

DJe 25.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luiz Fux: Trata-se de recurso especial interposto pelo 
Estado do Rio Grande do Sul, com fulcro no art. 105, III, a e c, do permissivo 
constitucional, em face do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul, assim ementado:

Apelação cível. Recurso adesivo. Embargos à execução fiscal. Ausência de 

pagamento das custas judiciais. Extinção do processo. Necessidade de intimação 

pessoal do autor. 

Preliminar. Ausência de fundamentação. No caso, deve ser repelida a preliminar 

de nulidade de sentença por estar destituída da fundamentação, uma vez que 

se trata de decisão terminativa sem exame de mérito. Ademais, houve, apenas, 

o cancelamento da distribuição em razão de ausência de preparo. Preliminar 

rejeitada.

Mérito. A extinção da ação incidental de embargos à execução por ausência 

de recolhimento das custas judiciais depende da inércia da parte após pessoalmente 

intimada. Exegese dos artigos 257 e 267, § 1º do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada, recurso adesivo provido e apelo prejudicado. Sentença 

desconstituída.

Noticiam os autos que Darci José Mário Camponagara opôs embargos 
à execução fiscal ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul postulando o 
benefício da justiça gratuita.

Foi apresentado incidente de impugnação a assistência judiciária gratuita. 
Revogada a justiça gratuita, o juiz determinou, por nota de expediente, que o 
embargante efetuasse o preparo no prazo de dez dias.

Não efetuado o preparo, o magistrado determinou o cancelamento da 
distribuição dos embargos.
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O Estado do Rio Grande do Sul interpôs apelação para determinar a fixação 
de honorários advocatícios pela decisão de primeira instância.

Darci José Mario Camponagara, por sua vez, interpôs recurso adesivo, 
requerendo, em preliminar, que fosse desconsiderado como sentença o despacho 
de fl. 41 porque não cumpriu com a intimação pessoal do autor para recolher as 
custas dos embargos, bem como por ausência de fundamentação. No mérito, que 
fosse anulada a decisão porque o autor não foi intimado, pessoalmente, para que 
recolha as custas na forma da lei.

O Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso do 
embargante e julgou prejudicado o recurso do Estado do Rio Grande do Sul, nos 
termos da ementa supra destacada.

Em seu apelo nobre, aponta o Estado do Rio Grande do Sul violação ao art. 
257, do CPC. Aduz, em síntese, que a extinção dos embargos à execução, por 
ausência de preparo, independe de intimação pessoal da parte.

Contra-razões às fls. 143/154.

O recurso especial recebeu o crivo de admissibilidade na instância de 
origem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luiz Fux (Relator): Não assiste razão ao recorrente.

Conforme colhem se dos autos, a razão de extinção do processo sem 
julgamento de mérito, pelo juízo de primeiro grau, decorreu da ausência de 
complementação das custas processuais, ainda que o autor não tenha sido 
intimado pessoalmente para complementá-la.

O art. 267, inciso III, do CPC determina:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada 

pela Lei n. 11.232, de 2005)

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Contudo, mais adiante, o § 1º da norma estabelece:

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos n. II e III, o arquivamento dos autos, 

declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a 

falta em 48 (quarenta e oito) horas.
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O Tribunal a quo reformou a decisão de primeira instância nos seguintes 
termos:

Portanto, mesmo tratando-se os embargos à execução de uma ação incidental, 

por força do artigo 598 do Código de Processo Civil, deve o magistrado aplicar o 

disposto no artigo 267, § 1º do referido diploma legal, que assim dispõe:

Art. 267. (...) § 1º O juiz ordenará, nos casos nos n. II e III, o 

arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, 

intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Assim, constatada a ausência de recolhimento das custas judiciais dos 

embargos à execução, mas não intimada pessoalmente a embargante para efetuar 

o pagamento, merece provimento o recurso adesivo para desconstituir a sentença. 

Intimado, tem o autor o prazo de trinta dias de que trata o artigo 257 do Código de 

Processo Civil para recolher as custas ou comprovar o pagamento da distribuição. 

Só após decorrido o prazo contado da intimação pessoal, é que cabe a extinção da 

ação incidental ou o cancelamento da distribuição (fl. 120).

Destarte, o abandono da causa, indicando desinteresse do autor, deve ser 
aferido mediante intimação pessoal da parte, a teor do que dispõe o art. 267, III, 
§ 1º, do CPC.

Em sede doutrinária, tivemos a oportunidade de destacar que:

O abandono da causa indica um desinteresse por parte do autor e deve ser 
aferido mediante a intimação pessoal da própria parte, uma vez que a inércia pode ser 
exatamente do profissional eleito para o patrocínio.

Destarte, é preciso que o ato que se espera o autor praticar seja indispensável à 

continuação do processo, uma vez que, se assim não o for, é lícito ao juiz prosseguir 

e julgar, penalizando, inclusive, o demandante, pela sua inércia em não colaborar 

devidamente com o esclarecimento da verdade. Assim é que, se o autor deixa de 

produzir determinada prova requerida, como, v.g., a perícia, não implementando 

o pagamento das custas, o juiz não deve extinguir o processo mas, antes, apreciar 

o pedido sem a prova, inflingindo ao suplicante o ônus pela não-produção daquele 

elemento de convicção. (Luiz Fux, in Curso de Direito Processual Civil, 4ª edição, 

Forense, vol. I, p. 433).

À guisa de exemplo, os seguintes precedentes:

Processual Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Abandono da 

causa. Art. 267, III, do CPC. Inércia da parte quanto à providência indispensável à 

continuação do processo. Honorários do perito. Depósito.
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1. O escopo da jurisdição é a definição do litígio que reinstaura a paz 

social. Desta sorte, a extinção terminativa do processo, sem análise do mérito, é 

excepcional.

2. O abandono da causa, indicando desinteresse do autor, deve ser aferido 

mediante intimação pessoal da parte, consoante exsurge do § 1º do art. 267 do 

CPC, verbis: “O juiz ordenará, nos casos dos n. II e III, o arquivamento dos autos, 

declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir 

a falta em quarenta e oito (48) horas.” A contumácia do autor, em contrapartida à 

revelia do réu, consubstancia-se na inércia do autor em praticar ato indispensável 

ao prosseguimento da demanda.

3. Consequentemente, “Assim é que, se o autor deixa de produzir determinada 

prova requerida, como, v.g., a perícia, não implementando o pagamento das custas, 

o juiz não deve extinguir o processo mas, antes, apreciar o pedido sem a prova, 

infligindo ao suplicante o ônus pela não-produção daquele elemento de convicção.”, 

consoante as regras do art. 333 do CPC. (Luiz Fux, in Curso de Direito Processual 

Civil, 2ª edição, Forense, p. 445).

4. Recurso Especial provido.

(REsp n. 704.230-RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

02.06.2005, DJ 27.06.2005, p. 267)

Processual Civil. Não recolhimento de custas pela parte autora (art. 257 do 

CPC). Extinção do processo sem julgamento de mérito com arrimo no art. 267, III, 

da lei processual vigente. Necessidade de intimação prévia da parte para suprir a 

deficiência. Parágrafo 1º, art. 267 do CPC. Negativa de vigência configurada.

1 - A extinção do processo sem julgamento de mérito com base no inciso 

III, art. 267 do CPC, reclama a aplicação imediata do parágrafo 1º do mesmo 

dispositivo, o qual determina, de forma cogente, a intimação da parte para que em 

48 horas promova a diligencia a que se tenha omitido, e somente a contumácia 

nesse prazo, importara na extinção do processo.

2 - Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 74.398-MG, Relator 

Ministro Demócrito Reinaldo, DJU de 11.05.1998);

Processual Civil. Despesas complementares. Justiça gratuita. Requerimento 

em apelação. Possibilidade. Indeferimento. Intimação posterior para pagamento. 

Legalidade. Abandono da causa. Intimação pessoal. CPC, art. 267. Precedentes. 

Recurso parcialmente provido.

I - Indeferido o pedido de gratuidade da Justiça, requerido em segundo grau, 

deve-se oportunizar o pagamento posterior das custas.
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II - Na linha da jurisprudência do Tribunal, a ausência de pagamento das 

despesas complementares pode acarretar a extinção do processo por abandono (art. 

267, III, CPC), e não por ausência de pressuposto processual (art. 267, IV, CPC). 

Imprescindível, no entanto que, intimada pessoalmente, a parte deixe de cumprir a 

diligência determinada (REsp n. 448.398-RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, DJU de 31.03.2003);

Processual Civil. Extinção do processo sem julgamento de mérito.

1. O art. 267, § 1º, do CPC, impõe, para os casos de extinção do processo 

sem julgamento de mérito por ter ficado ‘parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes’ (inciso II) ou porque ‘por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias’ (inciso III), 

a prévia intimação da parte para, em 48 horas, promover o andamento do feito.

2. É de ser confirmado, portanto, o acórdão do Tribunal a quo, que considerou 

indispensável a intimação, para viabilizar a extinção do processo por abandono da 

causa pelo autor.

3. Recurso especial a que se nega provimento (REsp n. 596.897-RJ, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJU de 05.12.2005).

No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC, 267, III, sem 

que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao 

processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação do autor; daí 

começa a correr o prazo de 48h (quarenta e oito horas). Permanecendo silente 

há objetivamente a causa de extinção (In “Código de Processo Civil Comentado e 

legislação extravagante”. 7ª ed., rev. e ampl.. Editora Revista dos Tribunais: 2003, 

p. 630).

Ex positis, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.052.264-RS (2008/0091359-1)

Relatora: Ministra Denise Arruda
Recorrente: Fazenda Nacional
Procuradores: Rodrigo Pereira da Silva Frank e outro(s)
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  Claudio Xavier Seefelder Filho e outro(s)
Recorrido: Marisa Fernandes Nunes
Advogado: Sem representação nos autos

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Controvérsia acerca da 
necessidade de esgotar os meios extrajudiciais disponíveis para a 
localização de bens em nome do executado, antes de requerer ao juiz 
a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil. Medida executiva 
pleiteada após a vigência da Lei n. 11.382/2006. Acórdão recorrido 
em desconformidade com a jurisprudência dominante do STJ. Recurso 
especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Turma, por unanimidade, deu 
provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Francisco Falcão e Luiz Fux votaram com 
a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Teori Albino 
Zavascki. 

Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministra Denise Arruda, Relatora

DJe 23.03.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Denise Arruda: Trata-se de recurso especial interposto com 
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, em face de acórdão do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

Tributário. Agravo legal. Decisão negando seguimento ao agravo de 

instrumento. Art. 185-A, do CTN. Medida excepcional. Ausência de elementos 

novos.

1. Sobre o tema relativo à penhora de ativos financeiros via sistema BacenJud, 

é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de medida 

excepcional, que importa em forte intervenção no patrimônio do devedor, só deve 

ser levada a efeito quando esgotados os procedimentos para a identificação de 

outros bens penhoráveis.
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2. Os requisitos para a concessão da medida prevista no art. 185-A do CTN (a 

citação do devedor, o não pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora, 

a não localização pelo credor de bens penhoráveis) e a inexistência de outro modo 

para satisfazer o interesse do credor e tornar efetiva a prestação jurisdicional, devem 

restar integralmente cumpridos, ônus que recai sobre o exeqüente/agravante.

3. Por outro lado, é entendimento deste Tribunal que, para configurar o 

exaurimento das diligências na busca de bens passíveis de penhora, é suficiente 

a comprovação da realização de consultas junto ao Ofício de Registro de 

Imóveis da Comarca do devedor e ao Detran (AI n. 2006.04.00.024869-3-PR, 

2006.04.00.037725-0-SC, 2005.04.01.043339-7-SC).

Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação do art. 185-A do 
CTN. Defende a possibilidade de utilização do sistema Bacen-Jud para pesquisa 
e penhora de disponibilidades financeiras da parte executada.

Transcorrido o prazo para apresentação das contra-razões e admitido o 
recurso na origem, os autos foram encaminhados a esta Corte Superior.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Denise Arruda (Relatora): A presente irresignação merece 
prosperar.

Os arts. 655 e 655-A do Código de Processo Civil, com a redação dada pela 
Lei n. 11.382, de 6 de dezembro de 2006, passou a contar com as seguintes 
alterações relativas ao processo de execução:

Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
financeira;

II - veículos de via terrestre;

III - bens móveis em geral;

IV - bens imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - ações e quotas de sociedades empresárias;

VII - percentual do faturamento de empresa devedora;

VIII - pedras e metais preciosos;

IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação 

em mercado;



66

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

XI - outros direitos.

§ 1º Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; 

se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora.

§ 2º Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge 

do executado.

Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora 

do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a 

existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução.

§ 1º As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação 

até o valor indicado na execução.

§ 2º Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta 

corrente referem-se à hipótese do inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou que 

estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade.

§ 3º Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será 

nomeado depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma 

de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando 

ao exeqüente as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da 

dívida.

Como visto, a Lei n. 11.382, de 6 de dezembro de 2006, colocou na mesma 
ordem de preferência de penhora “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 
aplicação em instituição financeira” (art. 655, I) e permitiu a realização da 
constrição, preferencialmente, por meio eletrônico (art. 655-A).

Por outro lado, a orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que 
a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada 
conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do Código de Processo Civil e no 
art. 11 da Lei n. 6.830/1980 (execução fiscal).

Na hipótese, a medida executiva pleiteada foi proferida após a vigência 
da lei referida, razão pela qual não se condiciona à demonstração acerca da 
inexistência de outros bens penhoráveis.

A Segunda Turma, no julgamento do REsp n. 1.056.246-RS (Rel. Ministro 
Humberto Martins, DJe de 23.06.2008), enfrentou situação semelhante à dos 
presentes autos, ocasião em que adotou o seguinte entendimento:
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Processual Civil. Execução fiscal. Bloqueio de ativos financeiros por meio do 

sistema BacenJud. Artigos 655 e 655-A do CPC, alterados pela Lei n. 11.382/2006. 

Decisão posterior. Aplicabilidade.

1. A Lei n. 11.382, de 6 de dezembro de 2006, publicada em 7 de dezembro 

de 2006, alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições 

financeiras como bens preferenciais na ordem de penhora como se fossem dinheiro 

em espécie (artigo 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse por meio 

eletrônico (artigo 655-A).

2. A decisão de primeiro grau que indeferiu a medida foi proferida em 20 de 

abril de 2007, após o advento da Lei n. 11.382/2006, assim tanto ela como o acórdão 

recorrido devem ser reformados para adequação às novas regras processuais.

Recurso especial provido.

Da mesma forma, ementou a Primeira Turma:

Processual Civil. Execução fiscal. Convênio Bacen-Jud. Penhora de depósitos 

bancários. Indeferimento. Decisão tomada no período de vigência da Lei n. 

11.382/2006, que equiparou tais depósitos a dinheiro em espécie na ordem de 

penhora (CPC, art. 655, I), permitindo sua efetivação por meio eletrônico (CPC, art. 

655-A). Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.065.583-BA, Rel. Min. 

Teori Albino Zavascki, DJe de 04.09.2008)

Portanto, o acórdão recorrido está em desconformidade com a orientação 
jurisprudencial firmada por ambas as Turmas da Seção de Direito Público do 
Superior Tribunal de Justiça.

À vista do exposto, o recurso especial deve ser provido, para reformar o 
acórdão recorrido, a fim de que, em conformidade com o disposto nos arts. 655 e 
655-A do CPC, seja deferido o requerimento de penhora de dinheiro em depósito 
ou aplicação financeira em nome do executado, até o valor indicado na execução 
fiscal.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.085.922-PR (2008/0191699-5)

Relator: Ministro Francisco Falcão
Recorrente: Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S/A - Econorte
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Advogados: Marçal Justen Filho
                   César Augusto Guimarães Pereira e outro(s)
Recorrente: Ministério Público Federal
Recorrido: Os Mesmos
Interes. : União Federal
Interes. : Estado do Paraná
Interes. : Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 
               Paraná - DER/PR
Interes. : Rodovias Integradas do Paraná S/A
Advogado: João Everardo Resmer Vieira e outro(s)
Interes. : Rodonorte - Concessionaria de Rodovias Integradas S/A
Advogado: Romeu Felipe Bacellar Filho e outro(s)

EMENTA

Ações civis. Cobrança de pedágio. Agravo de instrumento. Juízo 
Federal. Posterior criação de Vara Federal na localidade. Cisão dos 
processos. Remessa. Conexão. Ausência de prequestionamento. Súmula 
n. 282-STF. Artigo 87 do CPC. Princípio da perpetuatio jurisdictionis.

I - Em autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
Federal na Vara Federal de Londrina, por meio da qual se discute 
a taxa de pedágio em estradas, foi prolatada decisão no sentido de 
determinar a cisão de processos e determinou seu processamento pelo 
Juízo Federal da Vara de Jacarezinho-PR, recém-criado.

Recurso da Econorte.

II - Não se verifica o necessário prequestionamento em relação 
às matérias tratadas pelos artigos 103, 105 e 106 do CPC, e nem 
mesmo houve oposição de embargos declaratórios para suscitar o 
tema relativo à eventual conexão entre as ações. Incidência da Súmula 
n. 282-STF.

Recursos da Econorte e Ministério Público Federal.

III - As ações civis existentes que discutem a questão do 
respectivo pedágio foram ajuizadas antes da criação da Vara Federal 
de Jacarezinho, devendo ser observado o que dita o artigo 87 do CPC, 
não se tratando de exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, 
porquanto não se enquadram em nenhuma das exceções nele previstas 
para alteração da competência posteriormente ao momento do 
ajuizamento da ação.
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IV - Recursos providos, mantendo-se no juízo federal de Londrina 
as ações civis nele intentadas anteriormente à criação da Vara Federal 
de Jacarezinho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça: A 
Turma, por unanimidade, deu provimento aos recursos especiais, mantendo-se no 
juízo federal de Londrina as ações civis nele intentadas anteriormente à criação 
da Vara Federal de Jacarezinho, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 
Srs. Ministros Luiz Fux, Teori Albino Zavascki, Denise Arruda (Presidenta) e 
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 05 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 18.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: A Empresa Concessionária de Rodovias do 
Norte S/A, em autos de ação civil pública que lhe move o Ministério Público 
Federal por meio da qual discute a taxa de pedágio em estradas, interpôs agravo 
de instrumento contra decisão que entendeu pela cisão das ações civis existentes 
relacionadas à mesma praça de pedágio, determinando que seu processamento 
se efetuasse no Juízo Federal da Vara de Jacarezinho-PR, recém-criado (fl. 266).

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso, nos 
termos da seguinte ementa:

Ações civis públicas. Praça de pedágio de Cambará-PR. Mesmo objeto. Criação 

da Vara Federal de Jacarezinho-PR. Competência territorial. Cisão. Redistribuição.

Quando do ajuizamento das ações civis públicas em trâmite perante a 1ª Vara 

Federal de Londrina, ainda não havia sido criada nem instalada a Vara Federal de 

Jacarezinho-PR, cuja extensão territorial de jurisdição acabou abrangendo a praça 

de pedágio de Cambará-PR (atualmente instalada em Jacarezinho-PR em virtude de 

transferência de localidade).

Nos termos do art. 5º da Resolução n. 79/2004, da Presidência do TRF da 

4ª Região, com a instalação da Vara Federal de Jacarezinho-PR, a 1ª Vara Federal 

de Londrina-PR deveria ter cindido aquelas demandas coletivas e determinado a 

redistribuição dos feitos à Vara Federal de Jacarezinho para julgá-las estritamente 
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no que tangencia à praça de pedágio localizada em território abrangido pela 

jurisdição desta nova Subseção Judiciária.

Assim, compete à Vara Federal de Jacarezinho-PR processar e julgar aqueles 

feitos (exclusivamente quanto à praça de pedágio de Cambará-Jacarezinho), até 

mesmo como forma de compatibilizar a situação jurídica enfocada com o que 

preconiza o art. 16 da Lei n. 7.347/1985 (fl. 305).

São dois recursos especiais interpostos.

A Econorte, fundada no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição 
Federal, alega violação ao artigo 87 do CPC, sustentando que não houve quaisquer 
das excepcionalidades nele dispostas para os fins de alteração da competência, 
devendo o feito, ajuizado no ano de 1999, continuar correndo na Justiça Federal 
de Londrina-PR, onde foi regularmente proposto.

Invoca divergência jurisprudencial.

Também alega afronta aos artigos 103, 105 e 106 também do CPC, 
sustentando que, afora a impossibilidade de modificação da competência no caso 
concreto, seriam conexas as causas, devendo ser decididas de forma simultânea 
no Juízo de Londrina.

O Ministério Público Federal, fundamentando seu apelo extremo no artigo 
105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, também alega violação ao 
artigo 87 do CPC, sustentando, em síntese, que a posterior criação da comarca 
de Jacarezinho não é causa legal suficiente à cisão determinada, considerando-
se que aquele juízo ainda não existia no momento em que a presente ação foi 
proposta.

O Parquet opinou pelo improvimento dos recursos (fls. 434/8).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Inicialmente saliento sobre a 
ausência de prequestionamento em relação às matérias tratadas nos artigos 
103, 105 e 106 do CPC, uma vez que a instância ordinária nada deliberou a seu 
respeito, e nem mesmo houve oposição de embargos declaratórios, ensejando a 
incidência da Súmula n. 282-STF no tópico, no recurso especial interposto pela 
Econorte.

Quanto ao mais, os argumentos expendidos por ambas as partes são 
os mesmos, motivo pelo qual examino os dois recursos de forma conjunta, 
porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
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O que se está discutindo na hipótese é a competência entre dois juízos 
federais: o da Vara de Londrina e o da recém-criada Vara de Jacarezinho.

É fato que é entendimento consagrado nesta egrégia Corte de Justiça 
que a competência da Justiça Federal é absoluta em razão da matéria, não se 
aplicando o princípio da perpetuatio jurisdictionis (CC n. 62.601-RS, Rel. Min. 
Og Fernandes, DJe de 17.10.2008; CC n. 91.129-GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima, DJe de 27.05.2008; CC n. 38.713-SP, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, 
DJ de 03.11.2004, p. 121, entre outros).

Acontece que aqueles feitos que admitiam tal exceção não podem ser 
paradigmas ao presente caso, porquanto lá se discutiam ações que foram 
ajuizadas no juízo estadual com competência delegada e, posteriormente, foi 
instalada, na respectiva comarca, a vara federal.

No caso, as ações civis ajuizadas anteriormente à criação da Vara Federal de 
Jacarezinho foram intentadas no juízo federal de Londrina, no que entendo que 
razão assiste ao recorrente quando assim dispõe, verbis:

Inicialmente importa esclarecer que o presente recurso é interposto por 

negativa de vigência ao artigo 87 do CPC, expressamente prequestionado no verso 

das fls. 140 pelo acórdão recorrido, cuja dicção importa destacar.

Art. 87 - Determina-se a competência no momento em que a ação é 
proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou 

alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

No caso presente a ação foi proposta corretamente na comarca de Londrina. 

A posterior criação de vara federal na comarca de Jacarezinho não é causa legal 

suficiente para determinar a cisão das ações que já tramitavam na comarca de 

Londrina (...).

(...)

O artigo 87 do CPC, ao determinar a competência para o exame das ações 

no momento de sua propositura deseja, claramente, aplicar dois princípios básicos 

processuais que merecem ser preservados: i) impedir que a ação seja retirada do 

exame do juízo de distribuição, preservando o direito do julgador de processar e 

julgar o feito já recebido, ii) impedir que a ação demore mais do que o necessário, 

com constantes redistribuições.

Na primeira hipótese trata-se de garantia da própria magistratura, na medida 

em que a criação de nova vara com delimitação casuística de competência territorial 

poderia retirar de um julgador o direito de processar e julgar uma ação segundo seu 
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prudente arbítrio. Obviamente que não é o que ocorreu no caso presente, mas isso 

não significa que a garantia não deve ser preservada, até para evitar a repetição do 

passado não muito distante.

A segunda hipótese, aplicável inteiramente no caso, decorre da estruturação 

da Justiça Federal em nosso país. Até pouco tempo as varas federais estavam 

localizadas em apenas algumas cidades do interior dos Estados, ocorrendo divisão 

gradativa territorial, não sendo nada estranho uma vara federal abranger mais de 

uma cidade.

(...)

Disso decorre a importância de aplicação direta do artigo 87 do CPC, como 

única forma de assegurar o exercício jurisdicional sem intervenção de qualquer 

espécie, e como único meio de garantir a tramitação célere do feito, sem interrupções 

de cunho administrativo que servem apenas para atrasar injustificadamente a 

prestação jurisdicional.

O próprio texto legal referido prevê as únicas exceções possíveis, ou seja, 

quando houver extinção de vara (e não criação de vara), ou alteração quanto a 

matéria (e não território, observe-se) e hierarquia, nenhuma das hipóteses do caso 

sub oculi (fls. 145/7).

Frente ao exposto, conheço parcialmente do recurso da Econorte, dando-lhe 
provimento, e quanto ao recurso do Ministério Público Federal, dou-lhe provimento, 
tudo no sentido de reformar o acórdão recorrido para manter as respectivas 
ações já distribuídas na comarca de Londrina-PR.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.096.444-SP (2008/0217671-7)

Relator: Ministro Teori Albino Zavascki
Recorrente: João Delospital
Advogado: Cláudio Moretti Junior
Recorrido: Fazenda Nacional
Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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EMENTA

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Execução fiscal. 
Dissolução irregular. Responsabilidade do sócio-gerente. Ônus da 
prova. Distinções.

1. Na imputação de responsabilidade do sócio pelas dívidas 
tributárias da sociedade, cumpre distinguir a relação de direito material 
da relação processual. As hipóteses de responsabilidade do sócio são 
disciplinadas pelo direito material, sendo firme a jurisprudência do 
STJ no sentido de que, sob esse aspecto, a dissolução irregular da 
sociedade acarreta essa responsabilidade, nos termos do art. 134, VII 
e 135 do CTN (v.g.: EREsp n. 174.532, 1ª Seção, Min. José Delgado, 
DJ de 18.06.2001; EREsp n. 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ 
de 03.11.2008; EREsp n. 716.412, 1ª Seção, Min. Herman Benjamin, 
DJ de 22.09.2008).

2. Sob o aspecto processual, mesmo não constando o nome do 
responsável tributário na certidão de dívida ativa, é possível, mesmo 
assim, sua indicação como legitimado passivo na execução (CPC, art. 
568, V), cabendo à Fazenda exeqüente, ao promover a ação ou ao 
requerer o seu redirecionamento, indicar a causa do pedido, que há 
de ser uma das hipóteses da responsabilidade subsidiária previstas 
no direito material. A prova definitiva dos fatos que configuram essa 
responsabilidade será promovida no âmbito dos embargos à execução 
(REsp n. 900.371, 1ª Turma, DJ 02.06.2008; REsp n. 977.082, 2ª 
Turma, DJ de 30.05.2008), observados os critérios próprios de 
distribuição do ônus probatório (EREsp n. 702.232, Min. Castro Meira, 
DJ de 26.09.2005).

3. No que se refere especificamente à prova da dissolução 
irregular de sociedade, a jurisprudência da Seção é no sentido de que 
“a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio 
fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular (EREsp n. 
716.412-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.09.2008; EREsp 
n. 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.2008).

4. No caso, o acórdão recorrido atestou que a empresa não funciona 
no endereço indicado, estando com suas atividades paralisadas há mais 
de dois anos, período em que não registrou qualquer faturamento.

5. Recurso especial improvido.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Denise Arruda (Presidenta), Benedito Gonçalves, Francisco 
Falcão e Luiz Fux votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 19 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Teori Albino Zavascki, Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Teori Albino Zavascki: Trata-se de recurso especial interposto 
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em sede de 
embargos à execução, negou provimento à apelação e manteve sentença de 
improcedência do pedido de exclusão do recorrente do pólo passivo da execução 
fiscal. O aresto atacado restou assim ementado:

Processual Civil e Tributário. Embargos à execução fiscal. Responsabilidade 

pela dívida da sociedade Ltda. Sócio-gerente. Ocorrência.

1. Contribuinte, no caso, é a pessoa jurídica, sendo esta sujeito passivo da 

obrigação tributária e responsável legal pelo seu adimplemento. Desconsiderar 

a pessoa jurídica, de molde a se poder exigir a responsabilidade dos sócios, dos 

gerentes ou dos diretores, por substituição, somente se admite, por imperativo legal, 

quando presentes outros elementos fáticos que impossibilitem a responsabilidade 

do titular do débito.

2. O sócio, o diretor, o gerente ou o representante são órgãos de que se 

vale a pessoa jurídica para a realização do seu objeto social. A atribuição de 

responsabilidade tributária, por substituição, nos termos do art. 135, inciso III, do 

CTN somente é cabível nos casos de gestão com excesso de poderes ou infração à lei 

ou contrato, assim consideradas a gestão fraudulenta com intuito de lesar o credor 

tributário deliberadamente ou a dissolução irregular da sociedade, desde que seja 

comprovada a conduta irregular.

3. O ônus da prova incumbe ao Fisco. Não se exige, no entanto, que seja 

demonstrado quantum satis a conduta fraudulenta ou atentatória à lei por parte do 

sócio, mas que sejam apresentados elementos de convicção de molde a possibilitar o 

convencimento do magistrado quanto ao alegado, como, por exemplo, a utilização 
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de prova indireta: indícios e presunções. Por seu turno, a dissolução irregular da 

sociedade igualmente deve ser demonstrada ao juízo em requerimento fundamentado 

e mediante a apresentação, tanto quanto possível, de documentos comprobatórios. 

Não basta, pois, em qualquer hipótese, a simples menção ao art. 135, III, do CTN.

4. Conforme se infere dos autos, no presente caso, às fls. 54 foi determinado, 

pelo juízo a quo, a expedição de mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça informar se a empresa co-executada se encontra em atividade. Cumprido o 

mandado, às fls. 55v., em 15 de agosto de 2003, foi constatado pelo oficial, a saber: 

“...constatei que no endereço constante da rua Eugênio Ferreira de Andrade, n. 

87, Bairro Cohab I, trata-se de um imóvel residencial-casa de moradia, não existe 

nenhum escritório aberto naquele local, fui inmada pelo Sr. João Delospital, que 

firma J.L.Delospital S/C Ltda., encontra-se sem atividades há mais de dois anos, 

entretanto sem faturamento, informou que o Contador que fazia a contabilidade é 

do escritório do “Chicão”, diligenciei até eles e fui informada pelo Ângelo, de que 

realmente a executada J.L.Delospital S/C. Ltda., encontra-se sem atividade há mais 

de dois anos e também neste período encontra-se sem faturamento, somente não 

foi encerrada por exitir débitos com a Receita., Constatei então que a empresa co-
executada J.L.Delospital S/C. Ltda., encontra-se sem atividades...”

5. Destarte, havendo presunção de dissolução irregular da sociedade, impõe-

se a inclusão dos sócios responsáveis no pólo passivo da execução fiscal (fl. 117).

Nas razões do recurso especial (fls. 122/135), fundado na alínea a do 
permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 134 e 135 do 
CTN, ao argumento de que, “para haver a responsabilidade solidária do sócio ou 
diretor da empresa, este deve ter praticado atos em sua gerência com excesso de 
poder ou em descumprimento à lei, o que, no presente caso, inquestionavelmente 
não ocorreu” (fl. 129).

Nas contra-razões (fls. 142/149), a recorrida pugna pela manutenção do 
julgado.

É o relatório.

VOTO

O  Sr. Ministro Teori Albino Zavascki (Relator): 1. Em tema de 
responsabilidade dos sócios pelas dívidas de natureza tributária da sociedade, 
é importante, antes de mais nada, distinguir adequadamente as questões de 
ordem processual (v.g.: requisitos para promover ou redirecionar a execução 
contra o sócio, ônus da prova quanto aos fatos alegados) das questões de direito 
material (hipóteses em que há responsabilidade pessoal do sócio pela dívida da 
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sociedade). Sobre essa indispensável separação, reporto-me ao REsp n. 900.371, 
1ª Turma, DJ 02.06.2008, de que fui relator, em cuja ementa constou:

Tributário. Processual Civil. Execução fiscal. Redirecionamento contra sócio-

gerente que figura na Certidão de Dívida Ativa como co-responsável. Possibilidade. 

Distinção entre a relação de direito processual (pressuposto para ajuizar a execução) 

e a relação de direito material (pressuposto para a configuração da responsabilidade 

tributária).

1. Não se pode confundir a relação processual com a relação de direito material 

objeto da ação executiva. Os requisitos para instalar a relação processual executiva 

são os previstos na lei processual, a saber, o inadimplemento e o título executivo (CPC, 

artigos 580 e 583). Os pressupostos para configuração da responsabilidade tributária 

são os estabelecidos pelo direito material, nomeadamente pelo art. 135 do CTN.

2. A indicação, na Certidão de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do 

co-responsável (Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I), confere ao 

indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva (CPC, 

art. 568, I), mas não confirma, a não ser por presunção relativa (CTN, art. 204), a 

existência da responsabilidade tributária, matéria que, se for o caso, será decidida 

pelas vias cognitivas próprias, especialmente a dos embargos à execução.

3. É diferente a situação quando o nome do responsável tributário não figura 

na Certidão de Dívida Ativa. Nesses casos, embora configurada a legitimidade 

passiva (CPC, art. 568, V), caberá à Fazenda exeqüente, ao promover a ação ou ao 

requerer o seu redirecionamento, indicar a causa do pedido, que há de ser uma das 

situações, previstas no direito material, como configuradoras da responsabilidade 

subsidiária.

4. No caso, havendo indicação dos co-devedores no título executivo (Certidão 

de Dívida Ativa), é viável, contra os sócios, o redirecionamento da execução. 

Precedente: EREsp n. 702.232-RS, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 16.09.2005.

5. Recurso especial desprovido.

No voto, reportando-me a caso análogo (REsp n. 835.443-PE, 1ª Turma, DJ 
30.06.2006), observei:

1. É preciso distinguir a relação processual da relação de direito material 

objeto da ação executiva. Os requisitos para instalar a relação processual executiva 

são os previstos na lei processual, a saber, o inadimplemento e o título executivo 

(CPC, artigos 580 e 583), sendo que a circunstância de figurar como devedor no 

título é condição suficiente para estabelecer a legitimação passiva (CPC, art. 568, 

I). É por isso que, em doutrina, se afirma que o título executivo exerce, no processo, 

“importante função de legitimação” (Enrico Tulio Liebman, Embargos do Executado, 
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trad. J. Guimarães Menegale, 2ª ed., SP, Saraiva, 1968, p. 126; no mesmo sentido, 

Gian Antônio Micheli, Proceso de Ejecutión, trad. Santiago Sentis Melendo, Buenos 

Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, p. 13). Em se tratando de dívida fiscal, 

o título executivo é a certidão de dívida ativa, cuja formação está disciplinada 

na Lei n. 6.830, de 1980 e na qual são indicados os nomes do devedor e dos co-

responsáveis (art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I). Portanto, a indicação, na Certidão 

de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do co-responsável, confere ao indicado 

a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva, autorizando 

que, contra ele, se promova ou se peça o redirecionamento da execução. Nesse 

sentido é a jurisprudência do Tribunal (REsp n. 272.236-SC, 1ª Turma, Min. Gomes 

de Barros; REsp n. 278.741, 2ª Turma, Min. Franciulli Netto).

2. A configuração dos requisitos da legitimação passiva não significa, todavia, 

afirmação de certeza a respeito da existência da responsabilidade tributária. 

Saber se o executado é efetivamente devedor ou responsável pela dívida, é tema 

pertencente ao domínio do direito material, disciplinado, fundamentalmente, no 

Código Tributário Nacional (art. 135), devendo ser enfrentado e decidido, se for o 

caso, pelas vias cognitivas próprias, especialmente a dos embargos à execução. Assim, 

apresentado o título executivo, com as formalidades extrínsecas adequadas, estará 

atendido o requisito - formal - para a propositura (ou para o redirecionamento) da 

execução, mas não estará, necessariamente, caracterizada a certeza da existência 

da dívida ou da responsabilidade ou de qualquer outro elemento da relação de 

direito material referida naquele título. Essa certeza é apenas presumida, em face 

da presunção, que é relativa, de certeza e liquidez do título (Lei n. 6.830/1980, art. 

3º; CTN, art. 204, parágrafo único). “Não se descarta”, conforme acentuamos em 

sede doutrinária, “a hipótese de falta de correspondência ontológica entre forma e 

conteúdo. A norma jurídica individualizada, representada na documentação juntada 

à inicial, pode não existir efetivamente, ou porque nunca existiu, ou porque deixou 

de existir; ou pode existir, mas com outra configuração, com outra prestação ou com 

outro sujeito, diferentes daqueles que os documentos aparentam. Isso evidencia 

que a forma de exteriorização do título traduz certeza apenas relativa quanto à 

sua substância, abrindo caminho para controle jurisdicional, por via cognitiva, 

da relação jurídica em que se insere a prestação. Em outras palavras: a falta de 

correspondência entre o que o título formal aparenta ser e o que efetivamente 

ele é em substância, constitui matéria a ser invocada pelo executado, mediante 

embargos, que, se recebidos, estancarão, até seu julgamento, os atos executivos. 

(...) O certo é que o título executivo não é prova absoluta da existência da obrigação 

e, sendo assim, ele autoriza a ação executiva, mas não legitima, necessariamente, 

os atos de execução. Anotou, a propósito, Ovídio A. Baptista da Silva, invocando 

Liebman, que, ‘oportunizando a lei, através dos embargos, a destruição do título 
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executivo – quando o direito não exista – acaba condicionando o ato final executivo 
(que é propriamente a execução), à existência efetiva do direito substancial; e 

confirmando o entendimento de que o título executivo permite apenas que o credor 

inicie e desenvolva a atividade executória (que é a ‘ação’ processual executiva), 

mas não possa atingir o resultado executivo, se o executado lograr demonstrar, nos 

embargos, a inexistência do crédito, configurado no título’ (Curso de Processo Civil, 

3ª ed. SP, RT, 3ª ed., vol. II, p.33” (Comentários ao Código de Processo Civil - vol. 8, 

2ª ed. SP, RT, p. 173).

3. É diferente a situação quando o nome do responsável tributário não figura 

na certidão de dívida ativa. Nesses casos, embora possa ser sujeito passivo da 

execução (CPC, art. 568, V), caberá à Fazenda exeqüente, ao promover a ação ou 

ao pedir o seu redirecionamento, indicar a causa do pedido, que há de ser uma das 

situações, previstas no direito material, como configuradoras da responsabilidade 

subsidiária. Em antiga jurisprudência do STF a respeito já se afirmava que, “nessas 

hipóteses, embora o nome do sócio responsável não necessite figurar na certidão 

da dívida ativa, mesmo porque a devedora é a sociedade, a petição em que é 

requerida a citação deve especificar a razão em conseqüência da qual a execução é 

dirigida contra um deles” (voto do Min. Soarez Munõz, relator do RE n. 97.612-4, 

1ª Turma, DJ de 08.10.1982). Nesse sentido é, também, a jurisprudência aqui 

firmada, conforme se pode constatar do EREsp n. 702.232-RS (Primeira Seção, 

DJ de 16.09.2005), relatado pelo Ministro Castro Meira e do REsp n. 550.405-RS 

(Primeira Turma, DJ de 06.10.2003) (...)

2. No caso concreto, houve o redirecionamento, sob fundamento 
da dissolução irregular da sociedade, fundamento esse que foi contestado 
pelo sócio mediante embargos à execução. Duas questões, portanto, se põem 
agora: primeira, de direito material, que diz respeito à existência ou não de 
responsabilidade do sócio em situações dessa natureza (dissolução irregular); e 
a segunda, de natureza processual, de identificar a quem cabe o ônus de provar 
o fato. Quanto à primeira, há inúmeros precedentes das Turmas e da Seção 
no sentido de que a dissolução irregular da sociedade configura hipótese de 
responsabilidade do sócio pelas suas dívidas tributárias, nos termos do art. 134, 
VII e 135 do CTN (v.g.: EREsp n. 174.532, 1ª Seção, Min. José Delgado, DJ de 
18.06.2001), tanto que, atualmente, os precedentes têm tal responsabilidade 
como certa, direcionando sua ênfase à questão processual inerente, relacionada 
com o ônus da prova (v.g.: EREsp n. 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ 
de 03.11.2008; EREsp n. 716.412, 1ª Seção, Min. Herman Benjamin, DJ de 
22.09.2008).
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Quanto à questão do ônus da prova, nos casos em que se imputa a 
responsabilidade do sócio, a matéria foi enfrentada pela Seção no EREsp n. 
702.232, Min. Castro Meira, DJ de 26.09.2005, enfocando as várias hipóteses 
mais correntes, conforme discriminado na respectiva ementa:

Tributário. Embargos de divergência. Art. 135 do CTN. Responsabilidade 
do sócio-gerente. Execução fundada em CDA que indica o nome do sócio. 
Redirecionamento. Distinção.

1. Iniciada a execução contra a pessoa jurídica e, posteriormente, redirecionada 
contra o sócio-gerente, que não constava da CDA, cabe ao Fisco demonstrar a 
presença de um dos requisitos do art. 135 do CTN. Se a Fazenda Pública, ao propor 
a ação, não visualizava qualquer fato capaz de estender a responsabilidade ao sócio-
gerente e, posteriormente, pretende voltar-se também contra o seu patrimônio, 
deverá demonstrar infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos ou, ainda, 
dissolução irregular da sociedade.

2. Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, 
a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez 
e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c.c. o art. 3º da Lei n. 6.830/1980.

3. Caso a execução tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica 
e havendo indicação do nome do sócio-gerente na CDA como co-responsável 
tributário, não se trata de típico redirecionamento. Neste caso, o ônus da prova 
compete igualmente ao sócio, tendo em vista a presunção relativa de liquidez e 
certeza que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa.

4. Na hipótese, a execução foi proposta com base em CDA da qual constava o 
nome do sócio-gerente como co-responsável tributário, do que se conclui caber a ele 
o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN.

5. Embargos de divergência providos.

É claro que, em qualquer dessas hipóteses, é preciso estabelecer a distinção 
a que se fez referência no início: para pedir o redirecionamento, cumpre à 
Fazenda exequente indicar uma das situações que geram a responsabilidade do 
sócio, acompanhando o pedido com prova indiciária correspondente. A prova 
da real existência do fato gerador da responsabilidade, essa será promovida 
na fase de embargos, observados, quanto ao ônus de provar, os critérios acima 
alinhados. Essa distinção foi bem percebida e resolvida no REsp n. 977.082, 2ª 
Turma, Min. Castro Meira, DJ de 30.05.2008, em cuja ementa constou, no que 
interessa, o seguinte:

Processual Civil e Tributário. (...) Embargos à execução fiscal. Art. 135, III, 

do CTN. Inadimplemento da obrigação de pagar tributos. Dissolução irregular da 

sociedade.
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(...)

2. O mero inadimplemento tributário não configura violação de lei apta a 

ensejar a responsabilização do sócio pelas dívidas da empresa. Precedentes.

3. A existência de indícios que atestem o provável encerramento irregular das 

atividades da empresa autoriza o redirecionamento do executivo fiscal contra os 

sócios-gerentes.

4. Para que haja a efetiva responsabilização pessoal do sócio pelos débitos 

tributários da sociedade, todavia, necessária se faz a comprovação, a cargo do Fisco, 

de que realmente ocorreu o encerramento irregular das atividades societárias. (...).

Convém esclarecer, no que se refere especificamente à prova da dissolução 
irregular de sociedade que a jurisprudência da Seção é no sentido de que “A 
não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera 
presunção iuris tantum de dissolução irregular. Possibilidade de responsabilização 
do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, 
fraude ou excesso de poder. Entendimento sufragado pela Primeira Seção desta 
Corte nos EREsp n. 716.412-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.09.2008” 
(EREsp n. 852.437, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJ de 03.11.2008).

3. À luz desses parâmetros todos, é de ser mantido o acórdão recorrido. 
Segundo nele está referido, a Fazenda trouxe como prova da dissolução irregular 
a constatação de que a empresa executada não exerce suas funções no endereço 
indicado e que não atua nem tem faturamento há mais de dois anos, situação 
reconhecida pelo embargante (fl. 55, v).

4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial. É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 760.034-DF (2005/0099568-4)

Relator: Ministro Teori Albino Zavascki
Recorrente: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Recorrido: Novadata Sistemas e Computadores S/A e outros

EMENTA

Processual Civil. Ação civil pública visando a anular atos 
administrativos concessivos de benefício fiscal a determinada empresa. 
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Tutela do patrimônio público. Legitimidade do Ministério Público. 
Súmula n. 329-STJ. Controle incidental de constitucionalidade. 
Cabimento.

1. A restrição estabelecida no art. 1º, parágrafo único da Lei 
n. 7.347/1985 (“Não será cabível ação civil pública para veicular 
pretensões que envolvam tributos (...) cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados”) diz respeito a demandas propostas 
em favor desses beneficiários. A restrição não alcança ação visando 
a anulação de atos administrativos concessivos de benefícios fiscais, 
alegadamente ilegítimos e prejudiciais ao patrimônio público, cujo 
ajuizamento pelo Ministério Público decorre da sua função institucional 
estabelecida pelo art. 129, III da Constituição e no art. 5º, III, b da LC 
n. 75/1993, de que trata a Súmula n. 329-STJ.

2. A ação civil pública não pode ter por objeto a declaração de 
inconstitucionalidade de atos normativos. Todavia, se o objeto da 
demanda é a declaração de nulidade de ato administrativo concreto, 
nada impede que, como fundamento para a decisão, o juiz exerça o 
controle incidental de constitucionalidade.

3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 
a Egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 
Srs. Ministros Denise Arruda (Presidenta), Benedito Gonçalves, Francisco Falcão 
e Luiz Fux votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 05 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Teori Albino Zavascki, Relator

DJe 18.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Teori Albino Zavascki: Trata-se de recurso especial interposto 
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, 
em ação civil pública objetivando a nulidade de acordo que resultou na concessão 
de incentivos fiscais de 70% do ICMS, firmado entre os recorridos, decidiu, no 
que importa ao presente apelo, pela extinção do processo sem julgamento do 
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mérito, reconhecendo a ilegitimidade do Ministério Público. O aresto restou 
assim ementado:

Ação civil pública. Ministério Público do Distrito Federal. Ilegitimidade ativa 

ad causam. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Matéria tributária. 

Controle de constitucionalidade incidental. Inadequação da via eleita. Sentença. 

Efeito erga omnes. Recurso desprovido. Unânime.

A Ação Civil Pública não se adequa para declarar a inconstitucionalidade de 

lei ou ato normativo como fim precípuo, vez que os efeitos nela produzidos são erga 
omnes, sendo vedado ao juiz de primeiro grau declará-la. O Ministério Público carece 

de legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública envolvendo matéria tributária, ao 

argumento de, por via reflexa, estar defendendo consumidores. (fl. 276)

No recurso especial (fls. 307/336), o recorrente aponta, além de divergência 
jurisprudencial, ofensa aos arts. 267, IV e VI, do CPC, 16 da Lei n. 7.347/1985, 
5º, III, b e 6º, VII, b, da LC n. 75/1993, ao argumento de que (I) é possível a 
propositura de “ação pública voltada para defesa dos direitos civis indisponíveis 
e do patrimônio público e social” (fl. 313), (II) “indiscutível é a necessidade e 
utilidade do processo para evitar o prejuízo ao patrimônio público do Distrito 
Federal que concedeu privilégios tributários ilegais à referida empresa” (fl. 
318).

Em parecer (fls. 380/385), o Ministério Público Federal opina pelo 
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Teori Albino Zavascki (Relator): 1. Para adequada apreciação 
da controvérsia é indispensável ter presente o real objeto da demanda. Diz a 
inicial, a propósito “do objeto da ação”:

Por intermédio de ato publicado no DODF de 28.01.2002 (Portaria n. 37, de 

24.01.2002), o Secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal autorizou 

o BRB - Banco de Brasília S/A - contratar financiamento na forma do § 1º, do art. 

2º do Decreto n. 20.957/2000, com a empresa Novadata Sistemas e Computadores 

S.A., no montante de R$ 18.403.768,00 (dezoito milhões, quatrocentos e três 

mil, setecentos e sessenta e oito reais), iniciando-se em 1º.12.2001 e findando 

em 30.05.2010, mediante a concessão de incentivos fiscais de 70% (setenta por 

cento) do imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Municipal e de Comunicação 

- ICMS, provenientes dos produtos que especifica (fl. 111).
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Tais benefícios são o encerramento de uma série deles iniciados em 

novembro/1990, todos da mesma natureza (financiamento de parte do ICMS devido 

por prazo certo, com exclusão de juros e correção monetária), através da Resolução 

n. 108/1990 - CDI, de 23.11.1990 (fl. 24), o que se denominou PRO-IN, migrande 

para o Prodecon, através da Resolução n. 205/1994 - CDI (fl. 39) e Portaria SEFP 

n. 803/1995 (fl. 46), com nova migração para o PADES/DF, através da Resolução n. 

329/1997 - CDE-DF (fl. 69) e Portaria SEFP n. 262/1998 (fl. 76).

Há, portanto, migração de um programa inconstitucional e ilegal para outro, 

sem recolhimento do tributo devido (fl. 3/4)

Sustenta-se a demanda na ilegitimidade desses atos, por diversas razões, 
conforme se colhe dos seguintes excertos da petição inicial:

Os benefícios econômicos concedidos camuflam uma renúncia fiscal por parte 

do Distrito Federal. É que a s/c Novadata terá realizado o pagamento de apenas 

30% (trinta por cento) do valor do ICMS devido, como bem aclarou a Sra. Cordélia 

Cerqueira, na época, Assessora Jurídica Chefe da Assessoria Jurídica do Gabinete do 

Secretário de Planejamento do Distrito Federal, responsável pelo acompanhamento 

dos incentivos fiscais no âmbito do Distrito Federal:

(...) que s declarante esclarece que apesar de haver um incentivo 

creditício de até 70% do ICMS a empresa recolherá no DF, a partir da existência 

de um fato gerador, 30% do valor do ICMS, sendo certo que após os 15 anos 

o recolhimento será integral; que a assessoria não intervém no controle de 

cumprimento das obrigações assumidas pelo beneficiário, por não ser de sua 

competência (fl. 05).

“Não resta qualquer dúvida que as manobras levadas a efeito pelo Executivo 

local encobrem renúncia fiscal, declarando guerra à Federação Brasileira” (fl. 06).

O ‘incentivo’ assim concedido pelo Secretário de Fazenda do Distrito 

Federal feriu vários princípios constitucionais (legalidade, eficiência, supremacia 

do interesse público, igualdade, economicidade, finalidade, proporcionalidade, 

razoabilidade e motivação) já que deve existir uma contraprestação por parte dos 

beneficiários, expressa em lei, com garantia concreta de sua execução. Inexiste 

proporção na análise da relação custo/benefício entre os incentivos oferecidos e as 

contraprestações de interesse público que deve proporcionar (fl. 11).

O benefício foi concedido em prejuízo da Nação já que não considerou a 

existência de produtos industrializados em outros Estados da Federação, conforme 

decidiu o Supremo Tribunal federal na já mencionada ADin n. 2.352-7-ES:

(...) 4. Concorrência do periculum in mora para a suspensão do ato 

normativo estadual que - posto inspirado na razoável preocupação de 
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reagir contra o Convênio ICMS n. 58/1999, que privilegia a importação de 

equipamentos de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural contra os produtos  

nacionais similares - acaba por agravar os prejuízos igualmente acarretados 

à economia e às finanças dos demais estados-membros que sediam empresas 

do ramo.

Consideremos, também, a concorrência desleal que o fato ocasiona já que o 

preço dos serviços prestados pela Novadata, beneficiada pelo “financiamento” de 

ICMS, será muito menor do que o preço dos produtos daqueles que, no mesmo 

ramo, pretendam instalar-se no Distrito Federal, conseqüentemente, impedindo 

futuras instalações de empresas no Distrito Federal e estagnando o desenvolvimento 

local (fl. 20).

O pedido, por sua vez, é o seguinte:

Seja julgada procedente a ação declarando nulo os atos administrativos 

praticados (Resolução n. 108/1990 - CDI, de 23.11.1990, o que se denominou 

PRO-IN, Resolução n. 205/1994 - CDI e Portaria SEFP n. 803/1995, Resolução n. 

329/1997 - CDE-DF e Portaria SEFP n. 262/1998, e Portaria SEFP n. 37/2002), 

condenando a sociedade Novadata Sistemas e Computadores S/A, no pagamento ao 

Distrito Federal da quantia financiada a título de ICMS, acrescido de juros legais e 

correção monetária e, solidariamente o BRB, por ser o agente financeiro responsável 

pelas garantias do cumprimento da avença (fl. 23).

Tem-se claro, pois, que a demanda visa a anular atos administrativos 
concretos, alegadamente ilegítimos e prejudiciais ao patrimônio público.

2. Assim estabelecidos os limites da demanda, merece reforma o acórdão 
recorrido. É certo que a jurisprudência estabelece restrições ao ajuizamento de 
ações civis públicas envolvendo matéria tributária, fundadas, essas restrições, no 
art. 1º, parágrafo único da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual “Não será cabível 
ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos (...) cujos 
beneficiários podem ser individualmente determinados”. Tal norma, todavia, 
não pode ter interpretação ampliada, a ponto de inibir o regular exercício de 
uma das mais significativas funções institucionais do Ministério Público, prevista 
na própria Constituição Federal, que é a de “promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social (...)” (CF, art. 129, 
III). Idêntica norma está reproduzida no art. 5º, III, b da LC n. 75/1993 e, no 
que se refere ao Ministério Público da União, no art. 6º, VII, b da mesma Lei. 
A restrição do citado parágrafo único diz respeito unicamente a demandas 
envolvendo matéria tributária movidas contra a Fazenda Pública e em prol de 
beneficiários “que podem ser individualmente determinados”. Não é o caso dos 
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autos, conforme se demonstrou. Aqui, o que se têm é típica ação destinada à 
proteção do patrimônio público, que enseja a aplicação da Súmula n. 329-STJ: 
“O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa 
do patrimônio público”.

3. É inquestionável, por outro lado, que a ação civil pública não pode ter 
por objeto a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos. Admitir 
ação com esse objeto seria equipará-la à ação direta de inconstitucionalidade, 
de especialíssima natureza e restrita legitimação ativa, cuja competência 
está concentrada no STF e nos Tribunais de Justiça dos Estados. Mas isso 
não significa que esteja abolido, na ação civil pública, o controle incidental 
de constitucionalidade. Tal prerrogativa é assegurada a qualquer juiz (daí 
denominar-se controle difuso) e está fundada no pressuposto elementar de 
que, considerado o princípio da supremacia da Constituição, cumpre ao juiz, 
havendo incompatibilidade entre a norma constitucional e a infraconstitucional,  
dar aplicação àquela e não a essa. Portanto, se o objeto da ação civil pública é, 
como no caso, a declaração de nulidade de ato administrativo concreto, nada 
impede que, como fundamento para a decisão, o juiz exerça o controle incidental 
de constitucionalidade. Em reforço desse posicionamento, pelo licença para 
reproduzir o que defendi em sede doutrinária:

Tanto nas demandas destinadas à proteção de direitos transindividuais, quanto 

nas destinadas à tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, a atividade 

jurisdicional é exercida em face de situações concretas, em que se verifique a 

existência de ameaça ou de lesão aos direitos tutelados. Embora, em muitos casos, 

as sentenças proferidas nessas demandas tenham caráter genérico (como ocorre 

em relação aos direitos individuais homogêneos) e eficácia subjetiva ampliada (= 

erga omnes), isso não autoriza seu ajuizamento contra lei em tese, muito menos 

para ver declarada a ilegitimidade do preceito normativo. Cumpre ao demandante 

(substituto processual) indicar na petição inicial os fatos e os fundamentos jurídicos 

do pedido, situando com precisão o fenômeno de incidência (= norma abstrata + 

suporte fático + norma jurídica concreta) em relação ao qual está deduzindo a sua 

pretensão. Não se inibe, todavia, o controle incidental de constitucionalidade. Como 

em qualquer outra demanda, nada impede que também no processo coletivo a norma 

abstrata, na sua condição de premissa maior do silogismo inserido no fenômeno de 

incidência, tenha sua legitimidade constitucional questionada e decidida. O juízo 

assim formulado constitui apenas um fundamento para a sentença do caso concreto, 

a exemplo do que ocorre com o juízo a respeito do suporte fático (= premissa 

menor daquele silogismo). Nenhum dos dois, na sua condição de fundamento – e 

não de objeto – para o juízo de certeza formulado na sentença, faz coisa julgada. 
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Nesses limites, o controle incidental de constitucionalidade no processo coletivo 

tem eficácia material restrita ao fenômeno de incidência objetivamente exposto na 

demanda, e, como tal, não invade os domínios das ações de controle concentrado 

de constitucionalidade (Processo Coletivo, 3ª ed., 2008, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, p. 305).

4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para determinar o regular 
processamento da demanda. É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 762.000-MG (2005/0099913-3)

Relator: Ministro Francisco Falcão
Recorrente: Telemar Norte Leste S/A
Advogado: Jutahy Magalhães Neto e outro(s)
Recorrido: Frigorífico Perrella Ltda
Advogado: Priscila de Oliveira Miranda Leite e outro

EMENTA

Tarifas telefônicas. Repetição de indébito. Inaplicabilidade do 
artigo 26 do Código do Consumidor. Concessionária. Pessoa jurídica 
de natureza privada. Prescrição vintenária. Art. 177 do CCR c.c. 2.028 
do NCC.

I - Suscitado conflito de competência, foi proferida decisão pela 
Corte Especial declarando competente esta egrégia Primeira Turma 
para julgamento do feito, que, em última análise, versa sobre preço 
público, o que conduz à competência da Primeira Seção.

II - A cobrança a maior não se caracteriza em vício de serviços ou 
produtos, mas sim de atividade vinculada, erroneamente apresentada, 
mas que não se confunde com o próprio serviço, devendo ser afastado 
o prazo nonagesimal previsto no artigo 26 do CDC para o ajuizamento 
de ação judicial.

III - A cobrança a maior enseja repetição de indébito, a qual, 
dirigindo-se contra pessoa jurídica de natureza privada, tem como 
prazo prescricional aquele de vinte anos previsto no artigo 177 do CCR 
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c.c. o artigo 2.028 do NCC. Precedente: REsp n. 463.331-RO, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJ de 23.08.2004.

IV - Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça: A 
Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luiz Fux, Teori Albino Zavascki, 
Denise Arruda (Presidenta) e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro 
Relator.

Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Relator

DJe 02.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Francisco Falcão: Trata-se de recurso especial interposto por 
Telemar Norte Leste S/A, com fulcro no artigo 105, III, a, da CF, contra acórdão 
onde restou reconhecido que, na ação que visa ao reembolso de tarifas a maior 
lançadas em conta telefônica, o prazo decadencial para a repetição de indébito 
é o vintenário.

Inicialmente proferi decisão monocrática negando seguimento ao recurso. 
Interposto agravo regimental, resolvi reconsiderar a decisão, tornando-a sem 
efeito. Suscitada questão de ordem para analisar a competência para julgar o 
feito, foi reconhecida a competência desta Primeira Turma para a apreciação da 
demanda, retornando o feito a julgamento.

O recorrente afirma que o Tribunal a quo violou o artigo 26, II, do Código 
do Consumidor, o qual prescreve que: o direito de reclamar pelos vícios aparentes 
ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e 
de produto duráveis.

Sustenta que a atribuição de um valor ao serviço prestado se enquadra 
na noção de serviço, estando a cobrança em posição indissociável em relação 
ao serviço. Assim, entende que a hipótese está subsumida no regramento 
encimado.

É o relatório.



88

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VOTO

O Sr. Ministro Francisco Falcão (Relator): Verifico o atendimento aos 
pressupostos de admissibilidade recursal, aí se incluindo o do prequestionamento, 
ainda que implícito, da matéria em debate. Passo, pois, à análise do mérito 
recursal.

A questão sub examine se resume na delimitação de qual o período para o 
ajuizamento de ação de repetição de indébito de tarifas telefônicas cobradas a 
maior por sociedade privada.

O Tribunal a quo, afastando o contido no artigo 26, II, do CDC, entendeu 
que a ação somente prescreveria no prazo de vinte anos, de acordo com o Código 
Civil Revogado, em face do que prescreve o novel Código Civil.

Entendo que deve ser prestigiado tal entendimento.

O artigo 26 do CDC assim está plasmado, verbis:

Art. 26 - O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 

caduca em:

I - 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não 

duráveis;

II - 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto 

duráveis.

§ 1º - Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do 

produto ou do término da execução dos serviços.

O dispositivo acima transcrito delimita os prazos prescricionais para o 
ajuizamento de ações de ressarcimento por vícios no fornecimento de serviços 
ou produtos.

A cobrança a maior não se caracteriza em vício de serviços ou produtos, 
mas sim de atividade vinculada, erroneamente apresentada, mas que não se 
confunde, in casu, com o próprio serviço. Com efeito, não está a pretensão 
voltada à reclamação de um vício no serviço que tenha prejudicado seu consumo, 
não se fundamentando o pedido exordial na existência de obstáculo para que 
as ligações pudessem ser realizadas, mas sim por dano decorrente de cobrança 
indevida.

Nesse diapasão, a cobrança a maior enseja repetição de indébito, a qual, 
dirigindo-se contra pessoa jurídica de natureza privada, tem como prazo aquele 
previsto no Código Civil. Sendo o crédito referente a cobranças que datam de 
1999, estão presentes os pressupostos para aplicação do prazo do Código de 
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1916, a teor do disposto no art. 2.028 do Código Civil de 2002.  Aplicável, 
portanto, o prazo vintenário previsto no artigo 177 do novo Código.

No mesmo diapasão, destaco o seguinte julgado, verbis:

Administrativo e Direito Civil. Pagamento de serviço público (energia elétrica), 

prestado por concessionária.

1. Os serviços públicos prestados pelo próprio Estado e remunerados por taxa 

devem ser regidos pelo CTN, sendo nítido o caráter tributário da taxa.

2. Diferentemente, os serviços públicos prestados por empresas privadas e 

remuneradas por tarifas ou preço público regem-se pelas normas de Direito Privado 

e pelo CDC.

3. Repetição de indébito de tarifas de energia elétrica pagas “a maior”, cujo 

prazo prescricional segue o Código Civil (art. 177 do antigo diploma).

4. Recurso especial provido. (REsp n. 463.331-RO, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJ de 23.08.2004).

Tais as razões expendidas, nego provimento ao recurso.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 978.651-SP (2007/0159666-6)

Relatora: Ministra Denise Arruda
Recorrente: Estado de São Paulo
Procurador: Ana Cláudia Vergamini Luna Frussa e outro(s)
Recorrido: Antonio Ferreira da Silva e outro
Advogado: Sérgio Dorival Gallano

EMENTA

Recurso especial do Estado de São Paulo. Responsabilidade 
civil. Dano moral. Ofendido falecido. Legitimidade dos sucessores 
para propor ação de indenização. Transmissibilidade do direito à 
reparação.

1. Na hipótese dos autos, o filho dos recorridos, em abordagem 
policial, foi exposto a situação vexatória e a espancamento efetuado 
por policiais militares, o que lhe causou lesões corporais de natureza 
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leve e danos de ordem moral. A ação penal transitou em julgado. Após, 
os genitores da vítima, quando esta já havia falecido por razões outras, 
propuseram ação de indenização contra o fato referido, visando à 
reparação do dano moral sofrido pelo filho.

2. A questão controvertida consiste em saber se os pais possuem 
legitimidade ativa ad causam para propor ação, postulando indenização 
por dano moral sofrido, em vida, pelo filho falecido.

3. É certo que esta Corte de Justiça possui orientação consolidada 
acerca do direito dos herdeiros em prosseguir em ação de reparação 
de danos morais ajuizada pelo próprio lesado, o qual, no curso do 
processo, vem a óbito. Todavia, em se tratando de ação proposta 
diretamente pelos herdeiros do ofendido, após seu falecimento, a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientações 
divergentes. De um lado, há entendimento no sentido de que “na 
ação de indenização de danos morais, os herdeiros da vítima carecem de 
legitimidade ativa ad causam” (REsp n. 302.029-RJ, 3ª Turma, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, DJ de 1º.10.2001); de outro, no sentido de que “os 
pais - na condição de herdeiros da vítima já falecida - estão legitimados, 
por terem interesse jurídico, para acionarem o Estado na busca de 
indenização por danos morais, sofridos por seu filho, em razão de atos 
administrativos praticados por agentes públicos (...)”. Isso, porque “o 
direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, 
transmite-se aos sucessores da vítima (RSTJ, vol. 71/183)” (REsp n. 
324.886-PR, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 03.09.2001).

4. Interpretando-se sistematicamente os arts. 12, caput e parágrafo 
único, e 943 do Código Civil (antigo art. 1.526 do Código Civil de 
1916), infere-se que o direito à indenização, ou seja, o direito de se 
exigir a reparação de dano, tanto de ordem material como moral, foi 
assegurado pelo Código Civil aos sucessores do lesado, transmitindo-
se com a herança. Isso, porque o direito que se sucede é o de ação, 
que possui natureza patrimonial, e não o direito moral em si, que é 
personalíssimo e, portanto, intransmissível.

5. José de Aguiar Dias leciona que não há princípio algum que se 
oponha à transmissibilidade da ação de reparação de danos, porquanto 
“a ação de indenização se transmite como qualquer outra ação ou direito 
aos sucessores da vítima. Não se distingue, tampouco, se a ação se funda 
em dano moral ou patrimonial. A ação que se transmite aos sucessores 
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supõe o prejuízo causado em vida da vítima” (Da Responsabilidade Civil, 
Vol. II, 4ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 1960, p. 854).

6. Como bem salientou o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, no 
julgamento do REsp n. 11.735-PR (2ª Turma, DJ de 13.12.1993), “o 
direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, 
transmite-se aos sucessores da vítima”.

7. “O sofrimento, em si, é intransmissível. A dor não é ‘bem’ que 
componha o patrimônio transmissível do de cujus. Mas me parece de 
todo em todo transmissível, por direito hereditário, o direito de ação 
que a vítima, ainda viva, tinha contra o seu ofensor. Tal direito é de 
natureza patrimonial. Leon Mazeaud, em magistério publicado no 
Recueil Critique Dalloz, 1943, p. 46, esclarece: ‘O herdeiro não sucede 
no sofrimento da vítima. Não seria razoável admitir-se que o sofrimento 
do ofendido se prolongasse ou se entendesse (deve ser estendesse) ao 
herdeiro e este, fazendo sua a dor do morto, demandasse o responsável, 
a fim de ser indenizado da dor alheia. Mas é irrecusável que o herdeiro 
sucede no direito de ação que o morto, quando ainda vivo, tinha contra o 
autor do dano. Se o sofrimento é algo entranhadamente pessoal, o direito 
de ação de indenização do dano moral é de natureza patrimonial e, como 
tal, transmite-se aos sucessores’.” (Porto, Mário Moacyr, in Revista dos 
Tribunais, Volume 661, p. 7/10).

8. “O dano moral, que sempre decorre de uma agressão a bens 
integrantes da personalidade (honra, imagem, bom nome, dignidade 
etc.), só a vítima pode sofrer, e enquanto viva, porque a personalidade, 
não há dúvida, extingue-se com a morte. Mas o que se extingue - 
repita-se - é a personalidade, e não o dano consumado, nem o direito à 
indenização. Perpetrado o dano (moral ou material, não importa) contra 
a vítima quando ainda viva, o direito à indenização correspondente não 
se extingue com sua morte. E assim é porque a obrigação de indenizar 
o dano moral nasce no mesmo momento em que nasce a obrigação de 
indenizar o dano patrimonial - no momento em que o agente inicia a 
prática do ato ilícito e o bem juridicamente tutelado sofre a lesão. Neste 
aspecto não há distinção alguma entre o dano moral e patrimonial. Nesse 
mesmo momento, também, o correlativo direito à indenização, que tem 
natureza patrimonial, passa a integrar o patrimônio da vítima e, assim, 
se transmite aos herdeiros dos titulares da indenização” (Cavalieri Filho, 
Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., São Paulo: Atlas, 
2007, p. 85/88).



92

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

9. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme explicitado na r. 
sentença e no v. acórdão recorrido, “o finado era solteiro e não deixou 
filhos, fato incontroverso comprovado pelo documento de fl. 14 (certidão 
de óbito), sendo os autores seus únicos herdeiros, legitimados, pois, a 
propor a demanda” (fl. 154). Ademais, foi salientado nos autos que a 
vítima sentiu-se lesada moral e fisicamente com o ato praticado pelos 
policiais militares e que a ação somente foi proposta após sua morte 
porque aguardava-se o trânsito em julgado da ação penal.

10. Com essas considerações doutrinárias e jurisprudenciais, 
pode-se concluir que, embora o dano moral seja intransmissível, o 
direito à indenização correspondente transmite-se causa mortis, na 
medida em que integra o patrimônio da vítima. Não se olvida que 
os herdeiros não sucedem na dor, no sofrimento, na angústia e no 
aborrecimento suportados pelo ofendido, tendo em vista que os 
sentimentos não constituem um “bem” capaz de integrar o patrimônio 
do de cujus. Contudo, é devida a transmissão do direito patrimonial de 
exigir a reparação daí decorrente. Entende-se, assim, pela legitimidade 
ativa ad causam dos pais do ofendido, já falecido, para propor ação de 
indenização por danos morais, em virtude de ofensa moral por ele 
suportada.

11. Recurso especial do Estado de São Paulo conhecido, mas 
desprovido.

Recurso especial adesivo. Quantum indenizatório. Majoração.

1. A falta de indicação do dispositivo infraconstitucional tido por 
violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência da 
Súmula n. 284-STF.

2. É inviável a apreciação de recurso especial fundado em 
divergência jurisprudencial quando o recorrente não demonstra o 
suposto dissídio pretoriano nos termos previstos no art. 255, §§ 1º, 2º 
e 3º, do RISTJ, e no art. 541, parágrafo único, do CPC.

3. Recurso especial adesivo não-conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Turma, por unanimidade, conheceu 
do recurso especial do Estado de São Paulo, mas negou-lhe provimento, e não 
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conheceu do recurso adesivo, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os 
Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Francisco Falcão, Luiz Fux e Teori Albino 
Zavascki votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministra Denise Arruda, Relatora

DJe 26.03.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Denise Arruda: Trata-se de recurso especial interposto 
pelo Estado de São Paulo com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição 
Federal, contra acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, assim 
ementado:

Indenização. Dano moral. Ação ajuizada por herdeiros da vítima, que 

pleiteiam indenização pelos danos por ela sofridos. Legitimidade ativa para a causa 

reconhecida. Preliminar rejeitada.

Indenização. Dano moral. Agressão e lesões corporais praticadas por soldados 

da Polícia Militar. Crime e autoria reconhecidos por decisão penal transitada em 

julgado. Inexistência de culpa concorrente. Responsabilidade objetiva do Estado. 

Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Dano moral. Dever de indenizar. Montante 

que, no entanto, comporta redução, de modo a assegurar o cumprimento das 

finalidades da indenização, sem excesso. Juros, de 6% ao ano, que devem incidir a 

partir da citação. Recursos oficial e voluntário providos em parte, com observação. 

(fl. 219)

Em suas razões de recurso especial, a entidade estatal aponta violação dos 
arts. 6º, do Código de Processo Civil, e 11 do Código Civil. Sustenta, em resumo, 
que: (a) os pais não possuem legitimidade ativa para postularem indenização 
por danos morais sofridos pelo filho falecido, pois ninguém poderá pleitear, em 
nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei; (b) os direitos 
de personalidade têm caráter personalíssimo, sendo, portanto, intransmissíveis; 
(c) não existe direito à sucessão causa mortis dos danos morais, como ocorre 
com os danos de ordem patrimonial. Requer, assim, o provimento do recurso 
especial, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos recorridos e extinto 
o processo sem resolução de mérito.

Contra-razões apresentadas às fls. 251/255.

Por sua vez, os recorridos, Antonio Ferreira da Silva e Benedita Rosa de 
Jesus Ferreira, interpuseram recurso especial adesivo, com a pretensão de que o 
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valor arbitrado a título de danos morais fosse majorado, assim como incidisse a 
correção monetária a partir da data do ato ilícito e juros moratórios a contar da 
citação.

O recurso especial não foi admitido na origem porque “os argumentos 
expendidos não são suficientes para infirmar a conclusão do v. aresto combatido que 
contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo” (fl. 263). Na decisão de 
fls. 278/279, foi determinada a conversão do agravo de instrumento em recurso 
especial (CPC, art. 544, § 3º), para melhor exame da matéria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, no parecer de fls. 
284/292, opinou pelo não-conhecimento do recurso principal, por ausência 
de prequestionamento, e, alternativamente, por seu desprovimento, e pelo 
não-conhecimento do recurso especial adesivo, tendo em vista a incidência da 
Súmula n. 7-STJ.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Denise Arruda (Relatora): Recurso especial do Estado de São 
Paulo:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, deve ser conhecido o 
apelo especial da entidade estatal.

Na hipótese dos autos, o filho dos ora recorridos, autores da ação 
indenizatória, em abordagem policial, foi exposto a situação vexatória e a 
espancamento efetuado por policiais militares, o que lhe causou lesões corporais 
de natureza leve e danos de ordem imaterial. A ação penal transitou em julgado 
em 14 de fevereiro de 2000 (fls. 40/46 e 63). Após, em 3 de maio de 2001, os 
genitores da vítima, quando esta já havia falecido por razões outras (fl. 24), 
propuseram ação de indenização contra o fato referido, visando à reparação do 
dano moral sofrido pelo filho.

O Tribunal de Justiça estadual, ao julgar a controvérsia, confirmando, nesse 
ponto, a r. sentença, entendeu pela legitimidade ativa ad causam dos genitores 
do lesado, nos seguintes termos:

Para o exame da preliminar de ilegitimidade ativa argüida pela Fazenda do 

Estado, cumpre ter em conta que os autores não estão pleiteando indenização por 

danos morais que eles, pais, teriam sofrido em decorrência da agressão praticada 

contra seu filho. Pleiteiam indenização pelos danos morais que ele próprio, já falecido, 
sofreu em decorrência do fato.
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A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é pacífica sobre a matéria. 

No Recurso Especial n. 302.029-RJ, Rei Min Nancy Andrighi, j. 29.05.2001, a Corte 

decidiu que, falecida a vítima de danos morais, os herdeiros não têm legitimidade 

para pleitear a respectiva indenização. Entre outras razões de decidir, no acórdão 

ficou consignado que ‘... Não se justifica que aquele que não sofreu qualquer dano, 

seja direto ou indireto, venha pleitear indenização, pois não se atingiu qualquer bem 

jurídico, patrimonial ou moral, a ele pertencente’. Ficou consignado, também, que 

‘... Assim, admitindo-se que, na ação de indenização por danos morais, os herdeiros 

da vítima detêm legitimidade ativa ad causam, estar-se-ia tão-somente prestigiando 

o caráter penal da indenização, ao obrigar o agressor ao ressarcimento dos danos 

morais a despeito do falecimento da vítima. Não se alcançaria, contudo, o efeito 

compensatório da indenização, tendo em vista que a indenização pecuniária não 

mais poderia proporcionar à vítima uma satisfação material e sentimental de forma 

a atenuar os danos morais sofridos’.

No Recurso Especial n. 343.654-SP, j. 06.05.2002, v.u., o Relator, Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, mencionou o julgado anterior, do qual participara, 

e alterou seu entendimento para concluir que o espólio tem legitimidade ativa para 

postular em juízo reparação de dano moral sofrido pelo de cujus.

O entendimento adotado neste precedente foi também esposado no Recurso 

Especial n. 440.626-SP, Ministro Ruy Rosado de Aguiar, j. 03.10.2002 e no Recurso 

Especial n. 324.886-PR, Relator Ministro José Delgado. Fica também aqui acolhido, 

mesmo porque, de acordo com a doutrina de Leon Mazeaud, mencionada no último 
julgado, se o ‘... Herdeiro não sucede no sofrimento da vítima ...’, ‘... é irrecusável que 
... sucede no direito de ação que o morto, quando ainda vivo, tinha contra o autor do 
dano. Se o sofrimento é algo entranhadamente pessoal, o direito de ação de indenização 
do dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores’.

Por essas razões, foi correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, 

não caracterizada a alegada infração aos artigos 6º e 267, VI, do Código de Processo 

Civil. Os autores, que, segundo consta dos autos, são os únicos herdeiros do falecido, 

têm legitimidade para a causa (fls. 04 e 20). (fls. 220/222, grifou-se)

Destarte, a questão controvertida consiste em saber se os pais possuem 
legitimidade ativa ad causam para postular indenização por dano moral sofrido, 
em vida, pelo filho falecido.

É certo que esta Corte de Justiça possui orientação consolidada acerca 
do direito dos herdeiros em prosseguir em ação de reparação de danos morais 
ajuizada pelo próprio lesado, o qual, no curso do processo, vem a óbito (REsp 
n. 440.626-SP, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 19.12.2002; 
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REsp n. 577.787-RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 20.09.2004; AgRg 
no Ag n. 987.594-SC, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 1º.08.2008; 
AgRg no Ag n. 797.325-SC, 4ª Turma Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe de 
15.09.2008).

Todavia, em se tratando de ação proposta diretamente pelos herdeiros do 
ofendido, após seu falecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
possui orientações divergentes. De um lado, há entendimento no sentido de 
que “na ação de indenização de danos morais, os herdeiros da vítima carecem de 
legitimidade ativa ad causam” (REsp n. 302.029-RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, DJ de 1º.10.2001); de outro, no sentido de que “os pais - na condição 
de herdeiros da vítima já falecida - estão legitimados, por terem interesse jurídico, 
para acionarem o Estado na busca de indenização por danos morais, sofridos por 
seu filho, em razão de atos administrativos praticados por agentes públicos (...)”. 
Isso, porque “o direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como 
tal, transmite-se aos sucessores da vítima (RSTJ, vol. 71/183)” (REsp n. 324.886-
PR, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 03.09.2001).

A respeito do tema, o art. 1.526 do Código Civil de 1916 estabelecia que “o 
direito de exigir reparação, e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança, 
exceto nos casos que este Código excluir”.

De outro lado, o atual Código Civil, dispõe:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 

são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária.

Art. 12.  Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, 

e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a 

medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha 

reta, ou colateral até o quarto grau.

Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-

se com a herança.

Interpretando-se sistematicamente os referidos dispositivos legais, infere-se 
que o direito à indenização, ou seja, o direito de se exigir a reparação de dano, 
tanto de ordem material como moral, foi assegurado pelo Código Civil aos 
sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança. Isso, porque o direito que 
se sucede é o de ação, que possui natureza patrimonial, e não o direito moral em 
si, que é personalíssimo e, portanto, intransmissível.
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Nesse contexto, o dano moral, decorrente de violação de direito de 
personalidade, enseja o direito do lesado à indenização, conforme previsão 
constitucional (art. 5º, X). Este direito, por sua vez, de acionar o Judiciário 
para obter a reparação econômica da ofensa moral assume caráter patrimonial, 
podendo, por conseguinte, ser objeto de sucessão hereditária, nos termos dos 
arts. 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil (antigo art. 1.526 do Código 
Civil de 1916). É uma verdadeira sucessão de direito de crédito, e não de direito 
de personalidade, razão por que não lhe é aplicável o disposto no art. 11 do 
mesmo diploma legal.

Em comentário ao art. 943 do Código Civil, Maria Helena Diniz afirma 
que “o direito de prosseguir na ação de indenização por dano moral, se o lesado 
morrer na pendência, transmite-se aos herdeiros (STJ, 4ª T., REsp n. 440.626, rel. 
Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 03.10.2002). Se o lesado vier a falecer, a ação de 
indenização poderá ser intentada por seus herdeiros (RSTJ, 71:183). Portanto, 
com o falecimento do lesado seus herdeiros têm legitimidade para sucedê-lo na 
relação processual que ele integrava, pleiteando o quantum indenizatório (CPC, 
art. 43) e para propor ação, fazendo valer pretensão. Mas, se se tratar de direito 
personalíssimo, já se decidiu que o direito de exigir a reparação do dano e o dever 
de indenizar o prejuízo serão intransmissíveis (STJ, 3ª T., REsp n. 302.029-RJ, 
Min. Nancy Andrighi, j. 29.05.2001). Porém, combinando-se os arts. 943 e 12, 
parágrafo único, legitimados estão os herdeiros, como lesados indiretos, a pleitear 
indenização por lesão a direito da personalidade do de cujus, devendo o lesante, ou 
seus herdeiros, repará-la, estes últimos só até as forças da herança” (Código Civil 
Anotado, 12ª ed., revista e atualizada, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 732).

Ademais, José de Aguiar Dias leciona que não há princípio algum que se 
oponha à transmissibilidade da ação de reparação de danos, porquanto “a ação 
de indenização se transmite como qualquer outra ação ou direito aos sucessores 
da vítima. Não se distingue, tampouco, se a ação se funda em dano moral ou 
patrimonial. A ação que se transmite aos sucessores supõe o prejuízo causado em 
vida da vítima” (Da Responsabilidade Civil, Vol. II, 4ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 
1960, p. 854).

Como bem salientou o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, no julgamento 
do REsp n. 11.735-PR (2ª Turma, DJ de 13.12.1993), “o direito de ação por 
dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores da 
vítima”. Acrescentou, ainda, a lição do professor Mário Moacyr Porto (Revista 
dos Tribunais, Volume 661, p. 7/10), in verbis:

Em face do que dispõe a Constituição Federal (art. 5°, X), não cabe mais 

discutir a ressarcibilidade do dano moral. Bons autores não admitem, porém, a 
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transmissão, por direito hereditário, do dano moral ou de afeição. Assim é que 

Wilson Melo e Silva, em sua excelente monografia ‘O dano moral e sua reparação’, 

ensina: ‘Não existe, pois, ‘o jus hereditário’ relativamente aos danos morais, tal 

como acontece com os danos materiais. A personalidade morre com o indivíduo, 

arrastando atrás de si todo o seu patrimônio. Só os bens materiais sobrevivem ao 

seu titular’ (p. 469).

Tenho dúvida sobre a juridicidade da lição transcrita. O sofrimento, em si, é 
intransmissível. A dor não é ‘bem’ que componha o patrimônio transmissível do de 
cujus. Mas me parece de todo em todo transmissível, por direito hereditário, o direito 
de ação que a vítima, ainda viva, tinha contra o seu ofensor. Tal direito é de natureza 
patrimonial. Leon Mazeaud, em magistério publicado no Recueil Critique Dalloz, 1943, 
p. 46, esclarece: ‘O herdeiro não sucede no sofrimento da vitima. Não seria razoável 
admitir-se que o sofrimento do ofendido se prolongasse ou se entendesse (deve ser 
estendesse) ao herdeiro e este, fazendo sua a dor do morto, demandasse o responsável, 
a fim de ser indenizado da dor alheia. Mas é irrecusável que o herdeiro sucede no direito 
de ação que o morto, quando ainda vivo, tinha contra o autor do dano. Se o sofrimento 
é algo entranhadamente pessoal, o direito de ação de indenização do dano moral é de 
natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores’.

Doutrina e jurisprudência dos Tribunais franceses homologam a exegese 

acima exposta (Filippe Le Torneau, ob. cit. n. 227, p. 82 e 83) e no mesmo sentido 

a doutrina dominante entre nós (Aguiar Dias, ob. e v. cits., n. 251, p. 506). Por fim, 

atenda-se o disposto nos arts. 1.526 e 928 do CC).

Finalmente, assiste ao cônjuge, herdeiros e parentes próximos da vítima 

promover, jure próprio, ação penal e de indenização civil contra os que tenham 

irrogado à memória de pessoa da família fatos caluniosos ou injuriosos (CF, art. 5º, X; 

CC, art. 1.547; CP, art. 138, § 2°; CPP, art. 31). Injuria facta cadaveri dicendum est heredi 
facta. Uma ação, no plano civil, para reparar um dano por ricochete. (grifou-se)

Outrossim, o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, agora em seu voto vencido 
proferido no REsp n. 302.029-RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (3ª 
Turma, DJ de 1º.10.2001), delineou:

A obrigação resultante do ato ilícito é transmissível hereditariamente, de 

maneira que, falecido o ofensor, respondem pelo prejuízo seus sucessores. Não 

menos certo é que, também, no caso da morte da vítima, fazem jus à reparação 

os herdeiros desta. Assim, o art. 928 do Código Civil dispõe que ‘a obrigação, não 

sendo personalíssima, opera, assim, entre as partes como entre os herdeiros.’

Ressalte-se que, ainda que a vítima tenha sido ofendida em seus direitos 

personalíssimos, a relação obrigacional que se forma entre ela e o agente do dano 
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(CC, art. 1.518), não é personalíssima, como se daria, por exemplo, com a obrigação 

de pintar um quadro ou esculpir uma imagem. A meu ver, não se trata de uma 

obrigação personalíssima.

O art. 1.526 do Código Civil assegura que ‘o direito de exigir reparação e a 
obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança, exceto nos casos que esse Código 
excluir’. É claro que, tendo a vítima ou seus herdeiros, direito à reparação do dano e a 
faculdade de exigi-la (pretensão), têm também ação material correspondente, segundo 
o citado art. 75 do Código Civil, que antes li. Se assim se dá com os danos materiais, 
o mesmo, a meu ver, ocorre com os danos morais, pois, como dito, a eles aludiu a 
Constituição Federal, não havendo como discriminá-los em seus efeitos e em relação à 
transmissibilidade da sua reparação.

Dessarte, falecido aquele que experimentou o dano moral, têm seus herdeiros 
não só a legitimidade para sucedê-lo na relação processual que ele integrava, visando a 
indenização, segundo o art. 43 do Código de Processo Civil, como também para propor 
ação com esse objetivo.

Há ensinamento de Wilson Melo e Silva, segundo o qual ‘não existe, pois, o 
‘jus hereditário’ relativamente aos danos morais, tal como acontece com os danos 
materiais. A personalidade morre com o indivíduo, arrastando atrás de si todo o 
seus patrimônio. Só os bens materiais sobrevivem ao seu titular’, ponderou com 
acerto Mário Moacyr Porto. Este, em artigo que publicou na ‘Revista dos Tribunais’, 
preleciona (lê): ‘Tenho dúvida sobre a jurisdicidade da lição transcrita. O sofrimento, 
em si, é intransmissível. A dor não é ‘bem’ que compõe o patrimônio transmissível 
do de cujus. Mas me parece de todo em todo transmissível, por direito hereditário, 
o direito de ação que a vítima, ainda viva, tinha contra seu ofensor. Tal direito é de 
natureza patrimonial.’

De fato, a reparação de um dano qualquer, seja moral, seja material, far-se-á, 
via de regra, com bens materiais. Quanto à transmissibilidade deste por direito 
hereditário, não tenho dúvida.

Portanto, a legitimidade dos herdeiros para propor a ação de indenização por 
ato dirigido contra o de cujus é, em tese, de ser reconhecida. Cabe ali indagar, em 
cada caso concreto, o porquê de não ter sido proposta a ação pela própria vítima. 
Essa teria o prazo prescricional de 20 anos para ajuizar a ação, segundo o art. 177 
do Código Civil, mas pode ter deixado de fazê-lo porque não se sentiu ofendida, ou 
seja, porque entendeu mesmo inexistente o dano moral.

Nesse caso, há de se verificar concretamente. Pode haver hipótese de que 

o falecido não propôs a ação porque não se sentiu ofendido. Mas esse é um caso 

concreto a se examinar. Em tese, entendo que têm plena legitimação os herdeiros 

para propor a ação por dano moral.
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É claro que há de estar plenamente caracterizada a ocorrência do dano. 

Caio Mário, citando Santos Briz, lembra que: ‘A indenização devida em favor dos 

herdeiros da vítima tem por fundamento sua simples condição hereditária, e sem 

necessidade de qualquer outra prova, a não ser a existência do prejuízo. Quer dizer, 

a legitimação para a actio de perdas e danos há de ter por pressuposto haver sido o 

demandante prejudicado pelo fato danoso’ (Responsabilidade civil de acordo com a 

Constituição de 1988, 8ª edição, p. 334).

Cabe acentuar que a questão, aqui, discutida difere daquela na qual o filho 

ajuíza ação contra o causador da morte de seus pais, visando obter compensação 

pelos danos morais sofridos. Neste caso, quem sofre o dano é o próprio herdeiro, 

que não postula indenização a que faz jus por herança, mas, sim, por ter sido, ele 

próprio, a vítima do ato ilícito.

Em suma, se a vítima propõe a ação, os herdeiros podem prosseguir com o 
processo. A matéria já está pacificada neste Tribunal. Não é a primeira vez que a 
examinamos. Há casos outros. O Código Penal protege a memória do morto, crime 
de violação de cadáver, violação de sepultura. Nessa hipótese, a indenização pode ser 
pleiteada pelos herdeiros porque eles próprios se sentiram atingidos; mas, no caso 
presente, a questão vai além, versa sobre a transmissibilidade do direito de propor a 
ação de indenização por danos morais pelos sucessores da vítima falecida.

Vi um texto muito interessante de Clóvis Bevilacqua, em que ele comenta o art. 

76 do Código Civil, segundo o qual ‘para propor ou contestar uma ação é necessário 

ter legítimo interesse econômico ou moral’; e o parágrafo único: ‘o interesse moral 

só autoriza a ação quando toque diretamente ao autor ou a sua família’. Note-se que 

o parágrafo único já se refere ao autor e sua família em termos de interesse moral 

para propor a ação.

E Clóvis Bevilacqua escreveu com base no Digesto 40, 7, fragmento 9, § 9º: 

‘O interesse será ordinariamente, econômico, isto é, conversível em dinheiro; mas 

poderá ser também moral. No interesse econômico, compreende-se a defesa do 

direito real, e a exigência daquelas obrigações, que pecúnia lui proestarique possunt 
(D. 40, 7, fr. 9, § 9º). O interesse moral diz respeito à própria personalidade do 

indivíduo, à honra, à liberdade, e, ainda, à profissão. O interesse econômico deve 

ser do autor ou da pessoa, que ele representa. O moral há de ser, diretamente, do 

autor, ou da sua família. Se o interesse moral justifica a ação para defendê-lo ou 

restaurá-lo, é claro que tal interesse é indenizável, ainda que o bem moral não se 

exprima em dinheiro. É por uma necessidade dos nossos meios humanos, sempre 

insuficientes, e, não raro, grosseiros, que o direito se vê forçado a aceitar que se 

computem em dinheiro o interesse de afeição e os outros interesses morais.’
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O tema é complexo, mas a minha convicção é esta: a haver indenização por dano 
moral, não se transmitirá o aborrecimento, não se transmitirá o mal-estar causado 
em situações como essa, mas o direito patrimonial correspondente, a obrigação de 
indenizar correspondente. Creio que não há razão nenhuma para não se transmita o 
direito à indenização, mesmo porque não há nenhuma limitação legal para que isso 
ocorra. O próprio dispositivo do Código Civil, que li, art. 1.526 é claro, diz que o direito 
de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança, exceto 
nos caos em que o Código o excluir. A meu ver, não há nenhum dispositivo no Código 
excluindo a possibilidade de ajuizamento desta ação pelos herdeiros. (grifou-se)

Nesse sentido:

Processual Civil. Direito Civil. Indenização. Danos morais. Herdeiros. 

Legitimidade.

1. Os pais estão legitimados, por terem interesse jurídico, para acionarem o 
Estado na busca de indenização por danos morais, sofridos por seu filho, em razão de 
atos administrativos praticados por agentes públicos que deram publicidade ao fato de 
a vítima ser portadora do vírus HIV.

2. Os autores, no caso, são herdeiros da vítima, pelo que exigem indenização pela 
dor (dano moral) sofrida, em vida, pelo filho já falecido, em virtude de publicação de 
edital, pelos agentes do Estado réu, referente à sua condição de portador do vírus HIV.

3. O direito que, na situação analisada, poderia ser reconhecido ao falecido, 

transmite-se, induvidosamente, aos seus pais.

4. A regra, em  nossa ordem jurídica, impõe a transmissibilidade dos direitos não 
personalíssimos, salvo expressão legal.

5. O direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, 
transmite-se aos sucessores da vítima (RSTJ, vol. 71/183).

6. A perda de pessoa querida pode provocar duas espécies de dano: o material 

e o moral.

7. ‘O herdeiro não sucede no sofrimento da vítima. Não seria razoável admitir-se 

que o sofrimento do ofendido se prolongasse ou se entendesse (deve ser estendesse) 

ao herdeiro e este, fazendo sua a dor do  morto, demandasse o responsável, a fim de 

ser indenizado da dor alheia. Mas é irrecusável que o  herdeiro sucede no direito de 

ação que o morto, quando ainda vivo, tinha contra o autor do dano. Se o sofrimento 

é algo entranhadamente pessoal, o direito de ação de indenização do dano moral é 

de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores’ (Leon Mazeaud, 

em magistério publicado no Recueil Critique Dalloz, 1943, p. 46, citado por Mário 

Moacyr Porto, conforme referido no acórdão recorrido).
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8. Recurso improvido. (REsp n. 324.886-PR, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, 

DJ de 03.09.2001, grifou-se)

No tocante à transmissibilidade do direito à reparação do dano moral, cabe 
salientar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 7ª 
ed., revista e ampliada, São Paulo: Atlas, 2007, p. 85/88):

No que diz respeito a transmissibilidade do dano moral, por direito hereditário, 

doutrina e jurisprudência distinguem duas situações. Se a vítima do dano moral 
falece no curso da ação indenizatória, é irrecusável que o herdeiro suceda o morto 
no processo, por se tratar de ação de natureza patrimonial. Exercido o direito de ação 
pela vítima, o conteúdo econômico da reparação do dano moral fica configurado, 
e, como tal, transmite-se aos sucessores. Esse entendimento é predominante no 
Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 11.735-0-PR, rel. Min. Eduardo Ribeiro). 
Outra, entretanto, será a situação se a vítima do dano moral falecer antes de 
intentar a ação indenizatória.

(...)

A corrente que sustenta a intransmissibilidade do dano moral parte, data 
venia, de uma premissa equivocada. Na realidade, não é o dano moral que se 
transmite, mas sim a correspondente indenização.

O ponto de partida para uma correta visão do problema é o que segue. Uma 
coisa é o dano moral sofrido pela vítima, e outra coisa e o direito a indenização, daí 
resultante.

O dano moral, que sempre decorre de uma agressão a bens integrantes da 
personalidade (honra, imagem, bom nome, dignidade etc.), só a vítima pode sofrer, 
e enquanto viva, porque a personalidade, não há dúvida, extingue-se com a morte. 
Mas o que se extingue - repita-se - é a personalidade, e não o dano consumado, nem o 
direito à indenização. Perpetrado o dano (moral ou material, não importa) contra a 
vítima quando ainda viva, o direito à indenização correspondente não se extingue com 
sua morte. E assim é porque a obrigação de indenizar o dano moral nasce no mesmo 
momento em que nasce a obrigação de indenizar o dano patrimonial - no momento 
em que o agente inicia a prática do ato ilícito e o bem juridicamente tutelado sofre 
a lesão. Neste aspecto não há distinção o alguma entre o dano moral e patrimonial. 
Nesse mesmo momento, também, o correlativo direito à indenização, que tem natureza 
patrimonial, passa a integrar o patrimônio da vítima e, assim, se transmite aos 
herdeiros dos titulares da indenização.

O art. 943 do Código Civil atual prevê expressamente: ‘O direito de exigir 
reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.’ A morte da 

vítima seria um prêmio para o causador do dano se o exonerasse da obrigação de 

indenizar.
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Vê-se, por esse ângulo da questão, que é possível a transmissão do direito à 
indenização por dano moral, e não do próprio dano moral. O problema se resume em 
saber se houve ou não dano moral, se a vítima, antes de morrer, foi ou não atingida 
em sua dignidade. Se foi, não há por que não transmitir aos herdeiros o direito à 
indenização,mormente em face de texto expresso de lei.

(...)

O art. 11 do Código Civil e expresso quanto a intransmissibilidade dos direitos 

da personalidade; a regra do parágrafo único do art. 20, que confere legitimidade 

ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes para postularem a proteção da imagem 

do morto, ou indenização pela ofensa à sua boa fama e respeitabilidade, alcança 

aquelas agressões que ocorrerem após o falecimento, caso em que os parentes virão 

a juízo por direito próprio. Não se confunde, portanto, com a situação em que a 

postulação é feita em razão daquele sentimento próprio do ofendido já morto. 

No primeiro caso, o que confere titularidade é o direito dos herdeiros à proteção 

da imagem do morto; no segundo, cuida-se da incorporação ao patrimônio dos 

herdeiros daquele direito que nasceu e foi reconhecido pela própria vítima, a qual, 

contudo, não teve oportunidade de iniciar a ação. Pensamos que esse é o critério que 

deve prevalecer. (grifou-se)

Com essas considerações doutrinárias e jurisprudenciais, pode-se concluir 
que, embora o dano moral seja intransmissível, o direito à indenização 
correspondente transmite-se causa mortis, na medida em que integra o patrimônio 
da vítima. Não se olvida que os herdeiros não sucedem na dor, no sofrimento, 
na angústia e no aborrecimento suportados pelo ofendido, tendo em vista que 
os sentimentos não constituem um “bem” capaz de integrar o patrimônio do 
de cujus. Contudo, é devida a transmissão do direito patrimonial de exigir a 
reparação daí decorrente, nos termos dos arts. 1.526, do Código Civil de 1916, e 
943 do atual Código Civil.

Ressalte-se, por oportuno, que, conforme explicitado na r. sentença e no 
v. acórdão recorrido, “o finado era solteiro e não deixou filhos, fato incontroverso 
comprovado pelo documento de fl. 14 (certidão de óbito), sendo os autores seus 
únicos herdeiros, legitimados, pois, a propor a demanda” (fl. 154). Ademais, foi 
salientado nos autos que a vítima sentiu-se lesada moral e fisicamente com o ato 
praticado pelos policiais militares e que a ação somente foi proposta após sua 
morte porque aguardava-se o trânsito em julgado da ação penal.

Assim, entende-se pela legitimidade ativa ad causam dos pais do ofendido, 
já falecido, para propor ação de indenização por danos morais, em virtude de 
ofensa moral por ele suportada.
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Recurso Especial Adesivo:

(a) Inicialmente, é importante salientar que o recurso especial adesivo deve 
ser conhecido nesta instância superior. Isso, porque, uma vez provido o agravo 
de instrumento interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso principal, 
determinando-se a subida dos autos, não há óbice para que esta Corte de Justiça 
proceda ao exame do recurso especial adesivo.

Com efeito, “pode ser feito o exame de admissibilidade do adesivo na instância 
especial, admitido o principal” (REsp n. 264.954-SE, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 
Alberto Menezes Direito, DJ de 20.08.2001). Ademais, “provido agravo de 
instrumento nessa instância e determinado o processamento do recurso especial, 
pode o recurso adesivo ser apreciado diretamente por esta Corte, quando tiver 
sido considerado prejudicado na instância ordinária apenas em decorrência da 
inadmissão do recurso especial principal.” (REsp n. 93.537-SP, 3ª Turma, Rel. Min. 
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 16.02.1998).

(b) No entanto, o referido recurso não merece prosperar.

Os recorrentes adesivos não suscitaram, em sua petição recursal, nenhuma 
violação de dispositivo infraconstitucional, bem como não argumentaram a 
existência de divergência jurisprudencial, em desacordo, portanto, com o que 
dispõe o art. 105, III, a, b e c, da Constituição Federal:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 

instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 

Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro 

tribunal.

Nesse contexto, nota-se que não foi preenchido o requisito de cabimento 
do recurso, porquanto, ao contrário do preceituado no dispositivo constitucional 
autorizador do recurso especial, os recorrentes, em seu inconformismo, não 
aduziram nenhuma ofensa ou negativa de vigência de lei ou tratado federal, 
e não suscitaram a existência de dissídio pretoriano, limitando-se apenas a 
argumentar que o valor da indenização deveria ser majorado. Desse modo, incide 
a Súmula n. 284-STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, 
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão 
da controvérsia”. A propósito: REsp n. 839.798-SC, 2ª Turma, Rel. Min. Castro 
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Meira, DJ de 15.08.2006; AgRg no Ag n. 745.350-SP, 1ª Turma, Rel. Min. 
Francisco Falcão, DJ de 19.06.2006.

Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial interposto pelo 
Estado de São Paulo, mas desprovido. Por outro lado, não merece ser conhecido 
o recurso especial adesivo.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 987.695-MT (2007/0217169-6)

Relator: Ministro Luiz Fux
Recorrente: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra
Procurador: Valdez Adriani Farias e outro(s)
Recorrido: Rosalvo Pinto Brandão
Advogado: Rosalvo Pinto Brandão (em causa própria)

EMENTA

Processual Civil. Ação de desapropriação direta. Liquidação. 
Modificação do critério fixado a título de honorários advocatícios. 
Súmula n. 131 do STJ. Violação à coisa julgada. Ocorrência. Ofensa 
ao art. 535 do CPC. Inexistência. Negativa de vigência a dispositivo da 
CF/1988. Impropriedade da via eleita.

1. A modificação, em liquidação de sentença, da base de cálculo 
dos honorários advocatícios determinada no processo de conhecimento 
revela inequívoca violação ao instituto da coisa julgada. Precedente: 
REsp n. 460.198-RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 02.05.2005.

2. Considerando que a liquidação visa apenas especificar o 
quantum debeatur à luz do an debeatur acertado na sentença, forçoso 
concluir que a modificação da base de cálculo dos honorários na fase 
de liquidação viola a coisa julgada.

3. Fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios na forma 
da Súmula n. 617 do STF, a sua modificação em sede de liquidação de 
sentença, para fazer incluir as parcelas relativas aos juros moratórios 
e compensatórios (Súmula n. 131 do STJ) configura ofensa à coisa 
julgada.
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4. Deveras, a Corte entendeu haver afronta à coisa julgada a 
modificação da revisão do critério fixado a título de honorários na 
sentença trânsita. Precedentes: REsp n. 85.261-SP, 1ª T., Rel. Min. 
Milton Luiz Pereira, DJ 26.08.1996; REsp n. 354.162-RN, 5ª T., Rel. 
Min. Gilson Dipp, DJ 03.06.2002.

5. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a 
questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do 
artigo 535, II, do CPC.

6. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a 
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

7. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma 
do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Denise Arruda, Benedito 
Gonçalves e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.

Brasília (DF), 17 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Luiz Fux, Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luiz Fux: Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, com fulcro no art. 105, III, 
a e c, do permissivo constitucional, em face do acórdão prolatado pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

Processual Civil. Embargos à execução. Desapropriação. Honorários 

advocatícios. Aplicação da Súmula n. 131-STJ.

A base de cálculo nas execuções de honorários advocatícios em desapropriação 

é a diferença entre a oferta e a indenização, compreendendo os juros moratórios e 

compensatórios, devidamente corrigidos (Súmula n. 131-STJ).

Apelo provido.
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Foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados ante a 
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Noticiam os autos que o Incra opôs embargos contra a execução ajuizada por 
Rosalvo Pinto Brandão, ora recorrido, que pretendia executar a parte autônoma 
dos honorários de sucumbência, decorrente de ação de desapropriação.

O Incra alegou excesso de execução no que tange ao montante referente ao 
pagamento da verba honorário pretendida pelo patrono.

Sustentou o Incra que na Ação de Desapropriação originária, a sentença não 
incluiu os juros compensatórios na base de cálculo dos honorários advocatícios, mas 
tão-somente o valor atribuído ao imóvel.

O MM. Juiz Federal da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do 
Mato Grosso julgou procedente os Embargos de Execução a favor do Incra, 
reconhecendo o excesso na execução, para reduzir o valor dos honorários 
advocatícios, sob o fundamento de que a modificação da base de cálculo dos 
honorários advocatícios na fase de liquidação da sentença - com a inclusão 
de juros moratórios e compensatórios - constituiu violação à coisa julgada, 
litteris:

No mérito, infere-se que a questão cinge-se à inclusão ou não dos valores 

referentes aos juros compensatórios e moratórios no cálculo do montante da 

indenização para daí extrair-se o quantum destinado à verba honorária. 

A despeito do que sustentam os julgados evidenciados pelo Embargado, 

infere-se que o acórdão transitado em julgado, fez constar tão somente em sua 

alínea d a fixação da verba honorária em “5% (cinco por cento) do valor da 

diferença (atualizada monetariamente) entre a oferta e a indenização fixada na 

sentença”. Inexistiu determinação para a inclusão do montante referente aos juros 

compensatórios e moratórios em sua base de cálculo.

Desta feita, constitui-se violação à coisa julgada a modificação da base de 

cálculo dos honorários advocatícios na fase de liquidação da sentença, uma vez que 

o preceito fez constar apenas o ‘valor da diferença atualizado monetariamente entre 

a oferta e a indenização fixada’.

É esse, inclusive, o entendimento da 1ª Turma do C. STJ, in verbis: (...) (STJ, 

REsp n. 460.198-RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, publ. DJ de 02.05.2005, p. 155). 

(fls. 47/48)

O Incra atravessou petição de emenda à inicial, apresentando nova base de 
cálculos, às fls. 32/34. O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido (fls. 46/49). 
(Fls. 120/121).
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O recorrido Rosalvo Pinto Brandão interpôs recurso de apelação pretendendo 
a reforma da r. decisão monocrática.

O Tribunal Regional Federal da 1ª deu provimento ao recurso interposto, 
aplicando a Súmula n. 131-STJ, nos termos da ementa supra destacada.

Em seu apelo nobre, o Incra aponta violação aos arts. 535, do CPC, bem 
como aos arts. 467, 468, 165 e 458, II, todos do CPC. Aduz, em síntese:

a) inexistiu na decisão de primeiro grau qualquer determinação de incidência 
de juros compensatórios e moratórios na fixação dos honorários advocatícios;

b) o acórdão recorrido, ao determinar a incidência dos juros na base de cálculo 
da verba honorária acabou por violar a coisa julgada.

Contra-razões às fls. 159/167.

O recurso especial recebeu o crivo de admissibilidade na instância de 
origem.

Parecer da Subprocuradoria-Geral da República pelo parcial provimento do 
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

Recurso especial. Execução de honorários advocatícios. Alegação de violação 

da coisa julgada. Ocorrência. Parecer pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luiz Fux (Relator): Prima facie, no que pertine à violação do 
art. 535 do CPC, esta não restou configurada, uma vez que o Tribunal de origem, 
embora sucintamente, pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão 
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a 
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu 
na hipótese dos autos.

Com relação à negativa de vigência dos arts. 467 e 468 do CPC, assiste 
razão à recorrente.

Com efeito, o acórdão trânsito em julgado estabeleceu a fixação dos 
honorários advocatícios da seguinte forma:

...reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento) do valor da diferença 

(atualizada monetariamente) entre a oferta e a indenização fixada na sentença. (fl. 

11)
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A Súmula n. 617 do Pretório Excelso, na forma da Súmula n. 141 desta 
Corte, dispõe que: “A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação 
é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.”

Por sua vez, o Tribunal a quo, reformando a decisão de primeira instância 
prolatada em sede de embargos à execução, determinou o cálculo da verba 
honorária na forma da Súmula n. 131 do STJ, de seguinte teor: “A base de cálculo 
nas execuções de honorários advocatícios em desapropriação é a diferença entre 
a oferta e a indenização, compreendendo os juros moratórios e compensatórios, 
devidamente corrigidos (Súmula n. 131-STJ)”.

Assim, forçoso concluir que a modificação, em liquidação de sentença, 
da base de cálculo dos honorários advocatícios determinada no processo de 
conhecimento revela inequívoca violação ao instituto da coisa julgada.

Deveras, a Corte entendeu haver ofensa à coisa julgada a modificação da 
revisão do critério fixado a título de honorários na sentença trânsita.

À guisa de exemplo, o seguinte precedente desta relatoria, verbis:

Processual Civil. Ação de desapropriação direta. Liquidação. Modificação do 
critério fixado a título de honorários advocatícios. Súmula n. 131 do STJ. Violação 
à coisa julgada. Ocorrência. Ofensa ao art. 535 do CPC. Inexistência. Negativa de 
vigência a dispositivo da CF/1988. Impropriedade da via eleita.

1. Considerando que a liquidação visa apenas especificar o quantum debeatur 
à luz do an debeatur acertado na sentença, forçoso concluir que a modificação, em 
liquidação de sentença, da base de cálculo dos honorários advocatícios determinada 
no processo de conhecimento revela inequívoca violação ao instituto da coisa 
julgada.

2. Fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios na forma da Súmula n. 
617 do STF, a sua modificação em sede de liquidação de sentença, para fazer incluir 
as parcelas relativas aos juros moratórios e compensatórios (Súmula n. 131 do STJ) 
configura ofensa à coisa julgada.

3. Deveras, a Corte entendeu haver afronta à coisa julgada a modificação da 
revisão do critério fixado a título de honorários na sentença trânsita. Precedentes: 
REsp n. 85.261-SP, 1ª T., Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 26.08.1996; REsp n. 
354.162-RN, 5ª T., Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 03.06.2002.

4. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora 
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos 
autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes 

para embasar a decisão.
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5. O recurso especial não é servil à análise de violação a dispositivo da 

Constituição Federal.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para 

excluir da base de cálculo dos honorários advocatícios as parcelas relativas aos juros 

moratórios e compensatórios.

(REsp n. 460.198-RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

05.04.2005, DJ 02.05.2005, p. 155)

Nesse mesmo sentido:

Desapropriação. Honorários advocatícios. Decreto-Lei n. 3.365/1941 (art. 27, 

§ 1º). Súmulas n. 131 e 141-STJ, 617-STF.

1. O título sentencial transitado em julgado deve ser executado nos limites 

objetivos da composição judicial.

2. Os honorários advocatícios, na desapropriação, são calculados sobre a 

diferença entre a oferta e a indenização estabelecida, incluídas as parcelas dos juros 

compensatórios e moratórios, com aplicação da correção monetária.

3. Precedentes jurisprudenciais.

4. Recurso provido. (REsp n. 85.261-SP, 1ª T., Rel. Min. Milton Luiz Pereira, 

DJ 26.08.1996)

Processo Civil e Previdenciário. Honorários advocatícios. Execução de 

sentença. Inclusão posterior do critério definido na Súmula n. 111. Ofensa à coisa 

julgada. Ocorrência.

I - Transitada em julgado a sentença exeqüenda, com expressa indicação 

de qual critério a ser adotado para apuração  dos honorários advocatícios, é 

descabida a inclusão posterior do critério definido na Súmula n. 111 do STJ, com o 

entendimento jurisprudencial que lhe dá este Tribunal, sob pena de evidente ofensa 

à coisa julgada. 

II- Recurso conhecido e provido. (REsp n. 354.162-RN, 5ª T., Rel. Min. Gilson 

Dipp, DJ 03.06.2002)

Ex positis, dou provimento ao recurso especial, para excluir da base de 
cálculo dos honorários advocatícios as parcelas relativas aos juros moratórios e 
compensatórios.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 993.504-RR (2007/0231076-2)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves
Recorrente: Estado de Roraima
Procurador: Regis Gurgel do Amaral Jereissati e outro(s)
Recorrido: União
Interes.: Fundação Nacional do Índio - Funai
Procurador: Antonio Roberto Basso e outro(s)
Interes.: Walmir Francisco Gonçalves - Microempresa
Interes.: Município de Pacaraima
Advogado: Sem representação nos autos
Interes.: Ministério Público Federal

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. Ação civil 
pública. Ocupação de terras indígenas por particulares no município de 
Pacaraima. Estado de Roraima. Terceiro prejudicado. Interesse recursal 
demonstrado. Necessidade de ingresso na lide como litisconsórcio 
passivo necessário, juntamente com o município de Pacaraima. 
Restabelecimento da decisão que determinou a citação dos entes 
públicos. Ação em trâmite no STF em que se discute a legitimidade 
da criação do próprio município. Litispendência não configurada. 
Simples relação de prejudicialidade entre as ações. Violação ao artigo 
265 do CPC. Não ocorrência.

1. Embora a demanda que ora se discute, na qual o recorrente 
pretende o ingresso, cuide de discussão entre particulares e interesses 
indígenas, estes representados pelo Ministério Público Federal e pela 
Funai, não há como se concluir pela total inexistência de relação do 
Estado de Roraima com os bens objeto da controvérsia.

2. Dessarte, demonstrado o nexo de dependência legalmente 
exigido para intervir na relação jurídica submetida a julgamento, cuja 
decisão atingirá os direitos e interesses do Estado de Roraima, goza 
este de legitimidade para se opor a tal entendimento na condição de 
terceiro prejudicado, como também há de ser admitido, juntamente com 
o Município de Pacaraima, como litisconsortes passivos necessários. 
Precedente: REsp n. 988.616-RR, Rel. Ministro Francisco Falcão, 
Primeira Turma, julgado em 06.11.2008, DJe 19.11.2008.
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3. Não há conexão entre as duas ações, uma vez que a temática 
de interesse do Estado de Roraima, relativa à legitimidade da criação 
do município de Pacaraima em terras indígenas, que tramita no STF, 
passa ao largo da questão aqui suscitada, referente à possibilidade 
de ocupação de terras indígenas por particulares. Se assim ocorre, 
não há como reconhecer e proclamar a identidade de objeto entre 
as duas ações, sendo descabida, em conseqüência, a alegação de 
litispendência.

4. Portanto, a hipótese dos autos é, tão somente, de prejudicialidade 
entre as ações, já que o resultado da presente ação civil pública possui 
relação de dependência com a posição do STF acerca da legitimidade 
ou não da criação do Município de Pacaraima, nos autos da ACO 
n. 499-RR, de onde se conclui que a faculdade, dada pelo Tribunal 
de origem ao juiz de primeiro grau, de suspensão do processo até o 
julgamento do STF, não viola a norma inscrita no art. 265, IV, a, do 
CPC.

5. Recurso especial conhecido e provido, para anular o processo a 
partir da decisão de fls. 44/45, a qual deve ser restabelecida, para que 
seja providenciada a citação do Estado de Roraima e do Município de 
Pacaraima na qualidade de litisconsortes passivos necessários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, para anular o 
processo a partir da decisão de fl. 44/45, a qual deve ser restabelecida, para que 
seja providenciada a citação do Estado de Roraima e do Município de Pacaraima 
na qualidade de litisconsortes passivos necessários, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Luiz Fux, Teori Albino 
Zavascki e Denise Arruda (Presidenta) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 19 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de recurso especial interposto 
pelo Estado de Roraima, na qualidade de terceiro prejudicado, com fundamento 
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do artigo 105, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão que, ao 
apreciar ação civil pública objetivando a defesa de comunidades indígenas da 
suposta ocupação de suas terras por particulares, decidiu pela ilegitimidade 
passiva do Estado de Roraima e do Município de Paracaima, além de concluir 
pela inexistência de conexão com a ACO n. 499, em trâmite no STF, em ementa 
assim redigida (fl. 130):

Processual Civil. Ação civil pública. Ocupação de terra indígena por particular. 

Ausência de interesse jurídico-processual do município de Pacaraima e do Estado 

de Roraima na lide. Agravo retido provido. Interdito possessório em curso perante 

o STF. Relação de dependência entre as ações que se reconhece. Possibilidade de 

incidência do art. 265, IV, a, do CPC.

1. Restringindo-se o objeto da lide à defesa de comunidades indígenas da 

suposta ocupação de suas terras por particulares, falece interesse processual do 

Município de Pacaraima e do Estado de Roraima para a causa.

2. O interdito proibitório em curso perante o STF (ACO n. 499-RR), no 

qual a Funai se insurge contra a criação e instituição do Município de Pacaraima, 

supostamente por se encontrar no interior da mesma terra indígena, possui objeto 

distinto da presente ação pública, sendo indevida, em conseqüência, a extinção do 

feito sem julgamento do mérito, como ocorreu na espécie. Nulidade da sentença de 

que se declara.

3. Afigura-se, presente, de qualquer sorte, a existência de uma relação de 

dependência entre o interdito proibitório (em curso na Suprema Corte) e a presente 

ação, que poderia, a princípio, justificar a suspensão deste processo, mediante 

a aplicação do art. 265, IV, a, do Código de Processo Civil, uma vez que a causa 

submetida a exame pelo STF contém questão prejudicial ao deslinde da controvérsia 

travada nestes autos.

4. Agravo retido a que se dá provimento, para desconstituir a decisão que 

determinou a integração da relação processual pela citação do Município de 

Pacaraima e do Estado de Roraima.

5. Apelação provida para declarar a nulidade da sentença que extinguiu o 

processo sem resolução do mérito, ficando facultado ao Juízo de origem, aplicar à 

causa a norma do art. 265, IV, a, do CPC, até que sobrevenha decisão final nos autos 

da ACO n. 499-RR, em curso perante o STF.

Emerge dos autos o ajuizamento de ação civil pública, com pedido liminar, 
pelo Ministério Público Federal, União e Fundação Nacional do Índio - Funai, 
em litisconsórcio ativo, visando a defesa do patrimônio público da União e do 
usufruto exclusivo das terras destinadas às comunidades indígenas ocupantes 
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da Terra Indígena São Marcos, na localidade denominada Vila Pacaraima, no 
Município de Pacaraima, Estado de Roraima.

Pleiteia-se a condenação do réu, não-indígena, por sua ocupação e 
construção na Vila Pacaraima, localizada no interior da terra indígena, nas 
obrigações de fazer e não-fazer, consistentes, em síntese, no seguinte: i) vedação 
ao réu, não-índio, da prática de atos restritivos da posse e usufruto exclusivo 
pelas comunidades indígenas de suas terras de ocupação tradicional; ii) retirada 
do réu do território indígena; e iii) desfazimento ou demolição da construção 
do réu e o pagamento por ele dos prejuízos ou perdas e danos em favor das 
comunidades indígenas.

O Juízo federal, referindo-se a outro procedimento judicial em que se 
pretende a desintrusão do Município de Pacaraima da terra indígena, determinou 
a citação do Estado de Roraima e do Município de Pacaraima para manifestarem 
eventual interesse de integrar a lide (fls. 43/44). Contra essa decisão, o Ministério 
Público Federal interpôs agravo retido (fls. 54/61) alegando a falta de interesse 
processual desses entes e a inexistência de litispendência entre as ações.

Por sua vez, a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, antes 
da citação do Estado de Roraima e do Município de Pacaraima, por considerar 
o pedido dos autores prejudicado, tendo em vista que a instituição jurídica da 
referida municipalidade, encravada na Reserva Indígena São Marcos, já é objeto 
de ação em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, não se justificando a 
proliferação de ações visando à desocupação individual dos particulares que 
residem e construíram no Município (fls. 86/88).

Irresignadas, a União e a Funai interpuseram apelação, na qual requereram 
o conhecimento e provimento dos recursos de agravo retido e da apelação, para 
anular a sentença, excluindo o Estado de Roraima e o Município de Pacaraima-
RR da relação processual, e o prosseguimento da ação civil pública.

Abriu-se vista à Procuradoria Regional da República para se manifestar 
sobre a apelação. O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e 
provimento do agravo retido, em preliminar, e conhecimento e provimento da 
apelação, o que foi acolhido pelo TRF-1ª Região, em ementa acima transcrita.

Desse desate, interpõe o Estado de Roraima o presente recurso especial (fls. 
148/163) apontando violação dos artigos 3º, 4º, 47, 103, 104, 105, 111, 265, 
IV, a, 267, IV, V, VI, e § 3º, e 301, II, V e VII, e § 4º, do Código de Processo Civil, 
para que se reforme o acórdão recorrido, de modo a reconhecer a legitimidade 
passiva do Estado de Roraima e do Município de Pacaraima, bem como a 
competência do STF para processar e julgar a causa, em virtude da necessidade 
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de reunião das ações, seja pela continência, conexão ou litispendência. Para 
tanto, defende: i) estar presente o seu interesse processual como terceiro 
juridicamente prejudicado, devendo, portanto, integrar a lide na condição de 
litisconsorte passivo necessário; ii) haver litispendência ou, pelo menos, conexão 
entre a ação civil originária n. 499, em trâmite no STF, e todas as demais 
ações que, individualmente, pretendem a desocupação da área concernente ao 
Município da Pacaraima, como a presente; iii) sobrestar a ação em curso, a fim de 
esperar a solução a ser dada pelo STF acerca da constitucionalidade da criação 
do Município, não é a medida adequada ao caso, uma vez que a ação em trâmite 
no STF tem maior extensão que a ora em exame, de modo que o mérito da ação 
civil pública é prejudicial em relação ao julgamento no STF.

Ofertadas contra-razões pela União e pelo Ministério Público Federal (fls. 
170/180 e 202/211) pugnando pela manutenção do acórdão objurgado.

Em juízo de prelibação, foi admitido o recurso especial (fl. 188).

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento do recurso especial e, na 
parte conhecida, pelo seu não-provimento, nos seguintes termos (fls. 221/225):

Processual Civil. Ação civil pública. Terras indígenas. Ocupação por particular. 

1 - É inviável o recurso pela alínea c quando a parte não procede à demonstração 

analítica do alegado dissenso, nos termos das normas de processo e regimentais 

aplicáveis. 2 - No exame de recurso especial, não se conhece de matéria que não 

foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 282 e 356-

STF. 3 - Não há ofensa ao artigo 265, IV, a, do CPC, em decisão que, em hipótese 

de prejudicialidade entre a presente ação e o resultado da posição do STF acerca 

da legitimidade ou não da criação do Município de Pacaraima (ACO n. 499-RR), 

determina a possibilidade de o juízo singular suspender o feito. 4 - Parecer pelo 

conhecimento em parte, nesta, pelo não provimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Alega o Estado de Roraima o 
direito de integrar a lide como terceiro juridicamente prejudicado, na condição 
de litisconsorte passivo necessário, a fim de comprovar ser o titular do domínio 
do bem em litígio, nos termos do que dispõe o artigo 499 do CPC, que ora se 
transcreve:

Art. 499 - O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro 

prejudicado e pelo Ministério Público.
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§ 1º - Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu 

interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

§ 2º - O Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no processo 

em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei.

Assim, por força do artigo 499 do Código de Processo Civil, para que o 
recurso possa ser interposto pelo terceiro prejudicado, este deve demonstrar o 
nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica 
submetida à apreciação judicial, de acordo com o § 1º do mesmo dispositivo 
legal. 

A jurisprudência desta Corte já se manifestou acerca do interesse e da 
legitimidade do terceiro prejudicado em participar da relação processual, senão 
vejamos:

Locação. Ação de despejo. Processo Civil. Terceiro prejudicado. Recurso não 

conhecido pelo Tribunal de origem. Requisitos do artigo 499, § 1º, do CPC não 

atendidos. Recurso especial desprovido.

1. A lei condiciona o recurso de terceiro prejudicado à demonstração do nexo 

de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida 

à apreciação judicial (§ 1º do artigo 499, CPC), interesse esse que deve retratar o 

prejuízo jurídico advindo da decisão judicial, não somente o prejuízo de fato.

(...)

4. Recurso especial a que se nega provimento (REsp n. 362.112-MG, Rel. 

Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 07.11.2006, DJ 07.05.2007).

Recurso especial. Apelação. Terceiro prejudicado. Possibilidade.

Para recorrer na condição de terceiro prejudicado (Artigo 499, § 1º, do Código 

de Processo Civil), o terceiro prejudicado deve demonstrar interesse jurídico, 

derivado do nexo de interdependência entre o seu interesse em intervir e a relação 

jurídica firmada pela sentença. Admitido isso, à luz dos fatos, é de se manter a 

decisão impugnada. Recurso especial não conhecido (REsp n. 740.957-RJ, Rel. Min. 

Castro Filho, Terceira Turma, DJ de 07.11.2005).

Processo Civil. Apelação. Legitimidade e interesse em recorrer. Ação movida 

contra empresa. Citação no ex-sócio. Contestação em nome próprio. Art. 499, CPC. 

Sentença condenatória. Recurso provido.

I - A legitimidade para recorrer integra os requisitos à admissibilidade do 

recurso, da mesma forma que a legitimação para agir é condição para o exercício do 

direito de ação. No direito brasileiro, o art. 499, CPC, elege como legítimos a “parte 

vencida”, o “terceiro prejudicado” e o Ministério Público.
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II - A legitimidade para recorrer vincula-se ao prejuízo decorrente da decisão, 
sofrido pela parte ou pelo terceiro.

III - O interesse em recorrer traduz-se na utilidade da providência judicial 
pleiteada, somada à necessidade da via escolhida, que se evidenciam em relação 
ao ex-sócio que, citado como representante legal da ré, argúi a nulidade da citação 
e é condenado a devolver o bem objeto de busca e apreensão, sob pena de prisão 
(REsp n. 164.048-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 
20.11.2000).

No caso dos autos, o interesse recursal está fundamentado no fato de 
que o recorrente foi o responsável pela edição da lei ordinária que instituiu 
o Município de Pacaraima, na possibilidade de que tais terras não tenham 
sido tradicionalmente ocupadas por índios e, nos dizeres do próprio Estado, 
“na realização, na localidade na qual se busca a desocupação, de inúmeras 
benfeitorias, como a construção de escolas, estradas, postos de saúde, instalação 
de energia elétrica, posto telefônico, dentre outros, os quais são mantidos pelo 
Estado de Roraima, conferindo aos habitantes do Município condições mínimas 
de sobrevivência, o que implica dizer: acaso mantenha-se incólume o decisum 
impugnado, sofrerá o Estado-Membro o ônus dele decorrente” (fl. 137).

Aduz, ainda, o recorrente que a necessidade de sua presença na lide decorre 
do fato de que, em observando, após aferição pericial, não se tratar de terra 
tradicionalmente ocupada por índios, descabe falar-se em propriedade de terra 
da União Federal, surgindo daí conflito de bens a ele pertencentes.

Dessarte, demonstrado o nexo de dependência legalmente exigido para 
intervir na relação jurídica submetida a julgamento, cuja decisão atingirá os 
direitos e interesses do Estado de Roraima, goza este de legitimidade para se 
opor a tal entendimento na condição de terceiro prejudicado, como também há 
de ser admitido, juntamente com o Município de Pacaraima, como litisconsortes 
passivos necessários.

Isso porque, embora a demanda que ora se discute, na qual o recorrente 
pretende o ingresso, cuide de discussão entre particulares e interesses indígenas, 
estes representados pelo Ministério Público Federal e pela Funai, não há como 
se concluir pela total inexistência de relação do Estado de Roraima com os bens 
objeto da controvérsia.

A reforçar tal entendimento, vale transcrever trecho do voto da 
Desembargadora Federal Selene de Almeida, que ficou vencida no julgamento 
do agravo retido proferido pelo Tribunal a quo, em que se discutiu a promoção da 
citação do Município de Pacaraima e do Estado de Roraima para manifestarem 
interesse na lide, senão vejamos (fl. 125/126):
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Inicialmente, aprecio o agravo retido interposto para desconstituir a decisão que 
determinou a integração na relação processual do Município de Pacaraima e do Estado 
de Rondônia.

Em julgamento na sessão passada, manifestei-me no sentido de que o Município 
e o Estado são partes legítimas para integrarem o pólo passivo das ações civis públicas 
ajuizadas pelo Ministério Público Federal contra os habitantes do Município de 
Pacaraima.

Como se sabe, o dito Município situa-se em estratégica região de fronteira do 
Brasil com a Venezuela, onde o governo federal houve por bem fazer a demarcação 
da reserva indígena São Marco.

Concomitantemente com estas ações civis públicas ajuizadas contra os 
moradores do Município, existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, da relatoria 
do eminente Ministro Marco Aurélio, ajuizada pela Funai contra o Estado de 
Roraima. O objeto daquela demanda é a declaração de inconstitucionalidade do 
decreto que criou o Município de Pacaraima na região de fronteira, dentro da área 
indígena.

Por outro lado, existe em andamento, no âmbito da Justiça Federal no Estado 
de Roraima, outra demanda ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Estado 
de Roraima e contra o Município de Paracaima objetivando a sua desconstituição.

A ação possessória ou o interdito proibitório ajuizada no Supremo Tribunal 
Federal insurge-se contra a instalação dos Municípios de Pacaraima e Uiramutã, na 
faixa de fronteira do Brasil com a Venezuela.

Por meio das presentes ações civis públicas, pretende o Ministério Público 
Federal a desintrusão da mesma área, com a retirada de todos os habitantes do 
Município.

Não há dúvida de que o objeto das presentes ações civis públicas atinge diretamente 
o interesse do Município de Pacaraima e do Estado de Roraima. A saída de todos os 
moradores da região tornará sem objeto a ação civil pública ajuizada pelo Ministério 
Público contra o Estado de Roraima e o Município de Pacaraima e também tornará sem 
objeto o interdito possessório ajuizada pela Fundação Nacional do Índio - Funai contra 
o Estado de Roraima e o Município de Pacaraima no Supremo Tribunal Federal. (grifo 
nosso)

Nesse mesmo sentido e em julgando caso idêntico, há, inclusive precedente 
desta Primeira Turma, cuja ementa ora se transcreve:

Ação civil pública. Ocupação de terra indígena. Estado de Roraima. Terceiro 

prejudicado. Requisitos presentes. Litisconsórcio passivo necessário. Necessidade. 

Violação ao artigo 47, do CPC caracterizada. Litispendência. Questão prejudicada.
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I - Cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal 

visando a defesa de terras tidas como de posse e ocupação indígena, contra 

investidas de terceiro.

II - Considerando-se a existência de uma ação pendente de julgamento no 

egrégio STF, por meio da qual se discute a criação do município de Pacaraima (local 

onde estão situadas as terras discutidas no presente feito); a discussão sobre não 

se cuidar de terras de ocupação indígena tão-somente; a existência de inúmeras 

construções e benfeitorias na localidade, questões que demonstram o nexo entre o 

interesse do Estado e a presente relação jurídica submetida à apreciação judicial, 

deve ser conhecido o presente recurso por ele interposto, na qualidade de terceiro 

prejudicado.

III - As argumentações anteriormente sustentadas são suficientes para se 

evidenciar, também, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o 

Estado. Violação ao artigo 47, do CPC caracterizada.

IV - Recurso provido, anulando-se a decisão a partir da decisão de citação do 

Estado, que há de ser restabelecida, prejudicada a questão relacionada à existência 

de litispendência com decisão do egrégio STF. (REsp n. 988.616-RR, Rel. Ministro  

Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06.11.2008, DJe 19.11.2008)

No tocante à alegação de que há litispendência ou, pelo menos, conexão, 
entre a Ação Civil Originária n. 499, em trâmite no STF, e toda as demais 
ações que, individualmente, pretendem a desocupação da área concernente ao 
Município da Pacaraima, como a presente, não procedem as alegações da parte.

Não há conexão entre as duas ações, uma vez que a temática de interesse do 
Estado de Roraima, relativa à legitimidade da criação do município de Pacaraima 
em terras indígenas, que tramita no STF, passa ao largo da questão aqui suscitada, 
referente à possibilidade de ocupação de terras indígenas por particulares.

Se assim ocorre, não há como reconhecer e proclamar a identidade de 
objetos entre as duas ações, sendo descabida, em conseqüência, a alegação de 
litispendência.

Portanto, a hipótese dos autos é, tão somente, de prejudicialidade entre 
as ações, já que o resultado da presente ação civil pública possui relação de 
dependência com a posição do STF acerca da legitimidade ou não da criação do 
Município de Pacaraima, nos autos da ACO n. 499-RR, de onde se conclui que a 
faculdade, dada pelo Tribunal de origem ao juiz de primeiro grau, de suspensão 
do processo até o julgamento do STF, não viola a norma inscrita no art. 265, IV, 
a, do CPC. 
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Há, portanto, que se anular o processo a partir da decisão de fls. 44/45, 
para se restabelecer a determinação de citação do Estado de Roraima e do 
Município de Pacaraima.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para 
anular o processo a partir da decisão de fl. 44/45, a qual deve ser restabelecida, 
para que seja providenciada a citação do Estado de Roraima e do Município de 
Pacaraima na qualidade de litisconsortes passivos necessários.

É como voto.



Jurisprudência da Segunda Turma





AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 987.408-SC 
(2007/0217689-9)

Relator: Ministro Humberto Martins
Agravante: União
Agravado: Companhia Industrial H Carlos Schneider
Advogado: Sérgio Schulze

EMENTA

Administrativo. Recurso especial. Terrenos de marinha e 
acrescidos. Processo administrativo de demarcação e discriminação. 
Convocação dos interessados. Citação pessoal e editalícia (Decreto-Lei 
n. 9.760/1946, art. 11). Necessidade de ato de participação pessoal. 
Prescrição. Inovação recursal. Recurso especial improvido.

1. A tese jurídica do recurso gira em torno da necessidade de 
notificação pessoal dos interessados nos procedimentos submetidos ao 
regime do Decreto-Lei n. 9.760/1946. A jurisprudência do STJ é nítida 
ao prescrever a necessidade de ato notificatório pessoal e direto aos 
interessados no procedimento, desde que conhecidos. 

2. O Tribunal Federal considerou que a notificação deveria ser 
pessoal. O sucedâneo editalício não seria aplicável à espécie, daí a 
nulidade plena e ab initio do procedimento.

3. Com relação à prescrição, ainda que a matéria seja de ordem 
pública, trata-se de inovação recursal trazida apenas em sede de agravo 
regimental; mais a mais, a matéria nem sequer encontra-se devidamente 
prequestionada, razões que impedem o seu conhecimento.

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, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e Castro Meira votaram 
com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 18 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 19.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de agravo regimental em 
recurso especial da União em face de Companhia Industrial H Carlos Schneider, 
que visa a submeter ao controle colegiado a decisão monocrática de fls. 237/243, 
assim ementada:

Administrativo. Recurso especial. Terrenos de marinha e acrescidos. Processo 

administrativo de demarcação e discriminação. Convocação dos interessados. 

Citação pessoal e editalícia (Decreto-Lei n. 9.760/1946, art. 11). Necessidade de ato 

de participação pessoal. Recurso especial improvido. (fl. 237)

 Para melhor compreensão da demanda, reproduzo o relatório da decisão 
agravada:

Vistos.

Cuida-se de recurso especial da União Federal, interposto com fundamento 

na alínea a, inciso III, do art. 105, CF/1988, contra acórdão do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (fls. 177/180), cuja ementa é abaixo reproduzida (fls.181):

Terreno de marinha. Demarcação. Obediência ao princípio do 

contraditório. Procedimento administrativo de demarcação. Ausência de 

notificação de titular de domínio sobre a área. Nulidade.

1. Tendo o titular de domínio de área objeto de demarcação residência 

certa, deve o mesmo ser notificado pessoalmente, em obediência ao Princípio 

da ampla defesa e do contraditório. Decreto-Lei n. 9.760/1946.

2. A taxa de ocupação incidente sob áreas de domínio federal somente 

pode ser cobrada após a conclusão de processo administrativo, nos termos do 

Decreto-Lei n. 9.760/1946.

3. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da causa.

As razões do especial da União Federal louvam-se na negativa de vigência dos 

arts. 9º a 14 do Decreto-Lei n. 9.760/1946.

Apresentadas contra-razões às fls. 208/228, sobreveio juízo de admissibilidade 

positivo na instância de origem (fls. 230/231).

Parecer do MPF em ordem a que seja conhecido e improvido o recurso (fls. 

233/235).
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É, no essencial, o relatório.(fls. 237/238)

Em seu agravo regimental, a União aduz o seguinte:

O Decreto-Lei 9.760/1946 trata de três publicações, e, portanto, a causa não 

pode ser julgada apenas com base no disposto no artigo 11.

A primeira das publicações refere-se ao convite aos interessados (art. 11) a, 

querendo, apresentarem plantas, documentos, etc. Conforme consta do artigo 11, o 

convite pode ser publicado por edital ou pessoalmente. Existe aí alternativa para a 

Administração quanto à forma de convite, podendo preferir o convite por edital, em 

razão de, assim, se atingir número maior de interessados.

(...).

Apesar de se facultar a intimação pessoal, nesse momento não se conhece 

os interessados, pois não se trata de cadastramento e sim de demarcação. Os 

interessados aqui serão todos os cidadãos que morem na região.

A segunda publicação refere-se ao resultado dos estudos administrativos sobre 

a posição da linha do preamar médio.

(...).

O artigo 13, que se refere à publicação da decisão quanto à posição da linha, 

não impõe outra forma de publicação que não o edital.

Quanto à terceira cientificação a que alude o artigo 14, é de ver-se que se 

refere à informação aos interessados do resultado da decisão da primeira instância 

administrativa sobre a impugnação ao despacho de definição da linha do preamar 

médio. Trata-se de comunicação necessária somente para os interessados que 

impugnaram o despacho. (fls. 249/250)

Sustenta “que a demarcação das terras de marinha constitui procedimento 
meramente declaratório da propriedade da União, assentada de forma inconteste 
pelo art. 20, VII, da CF. Em conseqüência, no procedimento demarcatório de 
que tratam os arts. 11 e ss. do Decreto-Lei n. 9.760/1960 não há espaço para a 
análise de questões concernentes ao domínio” (fl. 251).

Alega “que a utilização do edital na fase do processo de demarcação da 
LPM-1831 não traz qualquer prejuízo à defesa do particular, porquanto, se não 
apresentou impugnação naquela ocasião, poderá mais adiante fazê-lo, quando 
do procedimento de cadastramento do imóvel no SPU, caso possua elementos 
técnicos que infirmem a demarcação” (fl. 253).

Salienta que “para afirmar que não se impõe à União considerável prejuízo, o 
Tribunal deveria restringir a anulação, se mantida, o que se considera apenas por 
cautela, à fase posterior à própria demarcação do terreno de marinha (traçado de 
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linha), quando, então, se faculta ao interessado recorrer das conclusões quanto 
aos limites do terreno de marinha” (fl. 254).

Por fim, afirma que “não reclama a recorrida direito de natureza real e sim 
de natureza pessoal, qual seja, a declaração de nulidade de ato administrativo 
com natureza declaratória. Sendo assim, opera-se a prescrição em cinco anos” 
(fl. 257).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Mantenho a decisão recorrida.

Subjacente ao recurso especial, tem-se ação ordinária declaratória de 
nulidade de ato jurídico com pedido de tutela antecipada, movida pela recorrida 
em face da União, com o fito de se reconhecer a ilegalidade de processo 
administrativo.

Com efeito, a Secretaria do Patrimônio da União – SPU declarou o imóvel 
da recorrida como integrante do patrimônio imobiliário federal, dada sua 
inclusão entre os terrenos de marinha. Essa decisão administrativa não teria sido 
precedida do necessário contraditório, conforme os arts. 11 a 13 do Decreto-Lei 
n. 9.760/1946.

Reproduzo excerto do acórdão do Tribunal a quo:

(...)

No que se refere ao aspecto dominial, o art. 20, VII, da CF/1988 determina 

que pertencem à União os terrenos de marinha e seus acrescidos regularmente 

discriminados pelo Serviço de Patrimônio da União – SPU, o que é realizado 

mediante processo de demarcação dos terrenos de marinha, regulamentado pelo 

Decreto-Lei n. 9.760/1946, (...)

(...).

Da leitura desses dispositivos, com clareza se constata que o modo de 

notificação estabelecido no art. 11 tem relação direta com o interessado no trabalho 

demarcatório, pois aqueles que já foram identificados no processo administrativo, 

são notificados pessoalmente, haja vista a excepcionalidade da via editalícia. 

E tal chamamento ocorre para que se possibilite à parte participar do processo de 
demarcação; já a notificação por edital destina-se a dar publicidade do início dos 
trabalhos demarcatórios, para que qualquer interessado manifeste-se.

Assim, a observância do devido processo legal, conforme norma constitucional que 
assegura aos litigantes o exercício do seu direito de defesa em processos administrativos 
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e judiciais, é requisito para a regularidade do processo demarcatório e da conseqüente 
exigibilidade da taxa de ocupação.

(...).

Portanto, evidenciada a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla 
defesa, bem como ao devido processo legal. Princípios basilares que regem a defesa 
no processo administrativo, não se sustenta a cobrança do débito pela União, sendo 
inválidos os atos advindo do processo administrativo eivado de nulidade. (...) (fls. 
178v/179v).

O exame da matéria contida neste recurso, se limitado à tese jurídica, gira em 
torno da necessidade de notificação pessoal dos interessados nos procedimentos 
submetidos ao regime do Decreto-Lei n. 9.760/1946.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º 
da Constituição Federal, englobam “a exigência de um processo formal regular 
para que sejam atingidas a liberdade e a propriedade de quem quer que seja e a 
necessidade de que a Administração Pública, antes de tomar decisões gravosas 
a um determinado sujeito, ofereça-lhe oportunidade de contraditório e ampla 
defesa, no que se inclui o direito a recorrer das decisões tomadas” (Celso Antônio 
Bandeira de Mello in “Curso de Direito Administrativo”, Malheiros Editores, São 
Paulo, 2003, p. 105).

A Lei n. 9.784/1999, em seu artigo 2º, determina expressamente a observância 
de aludidos princípios pela Administração Pública, o que inclui “a garantia dos 
direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas 
e à interposição de recursos” e a “observância das formalidades essenciais à 
garantia dos direitos dos administrados” (incisos X e VIII).

A jurisprudência do STJ é nítida ao prescrever a necessidade de ato 
notificatório pessoal e direto aos interessados no procedimento, desde que 
conhecidos.

Transcrevo precedentes específicos sobre o tema: 

Administrativo. Processual Civil. Recurso especial. Ausência de 
prequestionamento. Violação a direito líquido e certo. Art. 1º da Lei n. 1.533/1951. 
Análise de questão fática. Impossibilidade. Procedimento demarcatório de linha de 
Preamar. Notificação de interessados. Art. 11 do Decreto-Lei n. 9.760/1946.

1. A ausência de debate, na instância recorrida, sobre os dispositivos legais 
cuja violação se alega no recurso especial atrai, por analogia, a incidência da 
Súmula n. 282 do STF.

2. A análise de violação do art. 1º da Lei n. 1.533/1951, quanto à existência ou 

não de direito líquido e certo ensejador de impetração de mandado de segurança, 
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pressupõe reexame da matéria fático-probatória, o que não pode ser feito no âmbito 

do recurso especial, ante o óbice estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.

3. A teor do art. 11 do DL n. 9.760/1946, a intimação dos interessados no 
procedimento de demarcação da linha de Preamar deve ser pessoal para os interessados 
certos - assim entendidos os acessíveis, cuja identidade e cujo endereço sejam conhecidos 
- e por edital, modalidade sempre excepcional de cientificação, para os interessados 
incertos, seja quanto à identidade, seja quanto ao domicílio (REsp n. 550.146-PE, 1ª 
T., Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 05.12.2005).

4. No caso dos autos, segundo registrou o acórdão a quo, “mera convocação 
genérica não se presta a atender a regra em questão, uma vez que o imóvel consta do 
Registo Geral de Imóveis, de onde se pode extrair os dados necessários para o respectivo 
endereçamento pessoal”.

5. Recurso especial, parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(REsp n. 653.607-ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado 

em 27.05.2008, DJe 05.06.2008).

Administrativo e Processual Civil. Terrenos de marinha. Demarcação da linha 

do Preamar médio de 1831. Chamamento das partes interessadas por edital.

1. Por força da garantia do contraditório e da ampla defesa, a citação dos 
interessados no procedimento demarcatório de terrenos de marinha, sempre que 
identificados pela União e certo o domicílio, deverá realizar-se pessoalmente. Somente 
no caso de existirem interessados incertos, poderá a União valer-se da citação por 
edital.

2. Após a demarcação da linha de preamar e a fixação dos terrenos de marinha, 

a propriedade passa ao domínio público e os antigos proprietários passam à condição 

de ocupantes, sendo provocados a regularizar a situação mediante pagamento de 

foro anual pela utilização do bem. Permitir a conclusão do procedimento demarcatório 
sem a citação pessoal dos interessados conhecidos pela Administração representaria 
atentado aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à garantia da 
propriedade privada.

3. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público: REsp n. 572.923-SC, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 19.12.2006; REsp n. 617.044-SC, Rel. 

Min. Denise Arruda, DJU de 27.03.2006.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 962.503-SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, 

julgado em 15.04.2008, DJe 30.04.2008)
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Tributário e Administrativo. Ação anulatória de débito fiscal. Taxa de 

ocupação decorrente da demarcação de terreno de marinha. Processo administrativo 

demarcatório. Decreto-Lei n. 9.760/1946. Interessados certos. Intimação por edital. 

Nulidade. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Inobservância.

1. A exegese Pós-Positivista, imposta pelo atual estágio da ciência jurídica, 

impõe na análise da legislação infraconstitucional o crivo da principiologia da Carta 

Maior, que lhe revela a denominada ‘vontade constitucional’, cunhada por Konrad 

Hesse na justificativa da força normativa da Constituição.

2. Nesse segmento, a interpretação do artigo 11, do Decreto-Lei n. 9.760/1946 
não pode se distanciar dos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, 
corolários do princípio mais amplo do due process of law, também consagrados no 
âmbito administrativo.

3. Desta sorte, revela-se escorreito o acórdão regional, segundo o qual, 

identificados os interessados no procedimento de demarcação dos terrenos de 

marinha, cabia à Administração Pública intimá-los pessoalmente a fim de oportunizar-

lhes a defesa de seu título, o que eiva de nulidade o ato administrativo pertinente 

(Precedente do STJ: REsp n. 550.146-PE, publicado no DJ de 05.12.2005).

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 724.741-SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

12.12.2006, DJ 15.02.2007).

Administrativo. Terreno de marinha. Fixação da linha Preamar média de 

1831. Necessidade de citação pessoal dos interessados certos. Art. 11 do Decreto-Lei 

n. 9.760/1946.

1. Para que sejam cumpridos os princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa, é necessário que os interessados certos - com imóvel registrado 

no cartório de registro de imóveis - sejam chamados pessoalmente a participar do 

procedimento administrativo de demarcação dos terrenos de marinha. A intimação 

por edital só é cabível para citação de interessados incertos.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 572.923-SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 

julgado em 14.11.2006, DJ 19.12.2006.)

Recurso especial. Alegada violação aos artigos 458 e 535 do CPC. Inocorrência. 

Terreno de marinha. Procedimento administrativo de fixação da linha de Preamar 

de 1831. Convocação dos interessados mediante edital. Art. 11 do Decreto-Lei n. 

9.760/1946. Ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório. Ausência de 
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prequestionamento no que toca à qualificação do imóvel como terreno de marinha. 

Incidência da Súmula n. 7-STJ.

A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, 

litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a 

argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema 

com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta.

A interpretação do artigo 11 do Decreto-Lei n. 9.760/1946, em consonância 

com os princípios do contraditório e ampla defesa, leva à conclusão de que o legislador 

determinou que, quando certos os interessados no procedimento demarcatório de 

terras de marinha, na delimitação da Linha Preamar Média de 1831, sua convocação 

deverá ser pessoal, ao contrário do que ocorre quanto aos interessados incertos, 

convocados por edital.

Como bem ponderou o r. Juízo de primeiro grau, ‘não se pode permitir que 

através de edital sejam convocados quaisquer interessados para a determinação da 

posição das linhas de preamar médio, pois é consabido que após a demarcação, a 

propriedade passa ao domínio público e os antigos proprietários passam à condição 

de ocupantes irregulares, sendo instados a regularizar sua situação e a pagar o 

foro pela utilização do bem.’ In casu, a Administração, ao convocar por edital a 

recorrente, proprietária com título registrado no Cartório de Imóveis, sem ao menos 

incluir seu nome no instrumento convocatório, não lhe concedeu oportunidade de 

defesa e sequer lhe deu ciência do procedimento administrativo que culminou na 

perda de sua propriedade.

Nulidade do procedimento administrativo, por não ter sido a exigência legal 

de convocação pessoal da recorrente, interessada certa na demarcação, para que, 

em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n. 9.760/1946, pudesse oferecer 

esclarecimentos concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcado, ou 

quaisquer impugnações à demarcação.

Ausência de prequestionamento da questão relativa à qualificação do imóvel 

da recorrente como terreno de marinha (Súmulas n. 282 e n. 356-STF). Ainda 

que assim não fosse, referida questão escapa do âmbito de cognição do recurso 

especial, pois envolve reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice 

no enunciado da Súmula n. 7 deste Sodalício.

Recurso especial provido.

(REsp n. 545.524-SC, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 

23.09.2003, DJ 13.10.2003).

Em suma, o TRF-4 considerou que a notificação era de ser pessoal.
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O sucedâneo editalício não seria aplicável à espécie; daí a nulidade plena e 
ab initio do procedimento.

Considerada a decisão recorrida sob o prisma prático, não haveria maiores 
conseqüências ao direito demarcatório da União. Bastar-lhe-á reiniciar o 
procedimento, com as devidas cautelas legais e constitucionais, para efetivamente 
aferir se o imóvel pertence ou não ao acervo imobiliário federal.

Com relação à alegada prescrição, ainda que a matéria seja de ordem pública, 
trata-se de inovação recursal trazida apenas em sede de agravo regimental; mais 
a mais, a matéria sequer encontra-se devidamente prequestionada, razões que 
impedem o seu conhecimento.

Nesse sentido:

Processo Civil e Administrativo. Convênio para prestação de serviços médicos 

firmado com o Sistema Único de Saúde. Preço. Conversão dos valores de cruzeiro 

real para real. Prescrição. Ausência de prequestionamento. Súmula n. 282-STF. 

Inovação da lide. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 990.646-DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 21.10.2008, DJe 03.11.2008).

Administrativo. Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público 

municipal. Conversão de vencimentos. URV. Possibilidade. Lei n. 8.880/1994. 

Matéria de ordem pública. Prescrição. Matéria não suscitada nas razões do apelo 

nobre. Inovação. Impossibilidade.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento 

de que a Lei n. 8.880/1994, que trata do sistema monetário, por ser norma de 

ordem pública, possui aplicação geral e eficácia imediata. Por conseguinte, a regra 

de conversão de salários em URV ali prevista deve ser aplicada tanto aos servidores 

federais quanto aos distritais, estaduais e municipais.

2. A alegada ocorrência de prescrição do fundo de direito não foi levantada 

nas razões de Recurso Especial, configurando-se inovação, o que é defeso na 

presente via recursal.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 967.729-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta 

Turma, julgado em 19.06.2008, DJe 04.08.2008).

Ante o exposto, não tendo o ora agravante trazido qualquer argumento que 
pudesse infirmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo regimental.

É como penso. É como voto.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 15.597-CE 
(2002/0155543-3)

Relator: Ministro Herman Benjamin
Recorrente: Associação Cearense de Supermercados - Acesu e outros
Advogado: Cid Marconi Gurgel de Sousa e outro(s)
T. Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Impetrado: Secretário da Fazenda do Estado do Ceará
Recorrido: Estado do Ceará
Procurador: José Anchieta Santos Sobreira e outro(s)

EMENTA

Tributário. ICMS. Obrigação acessória. Transmissão eletrônica 
de dados. Legalidade. Razoabilidade. Violação do sigilo fiscal não-
comprovada. Benefício fiscal concedido a atacadistas. Isonomia. 
Inexistência de violação.

1. Hipótese em que a impetrante, associação que congrega 
supermercados, impugna a exigência de transferência eletrônica 
de dados relativos ao ICMS para o Fisco. Argumenta que houve 
ofensa aos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, além de 
possibilidade de violação do sigilo fiscal. Ademais, impugna benefício 
fiscal concedido apenas a empresas preponderantemente atacadistas, 
o que seria antiisonômico.

2. O dever de registrar e prestar informações ao Fisco, relativas às 
operações comerciais tributadas pelo Estado, é previsto expressamente 
pela Lei Estadual n. 12.670/1996, que delegou ao regulamento a 
forma e o meio para sua realização.

3. O Decreto n. 24.569/1997 (com a redação dada pelo Decreto 
n. 25.562/1999) simplesmente esclareceu como a escrita fiscal seria 
apresentada ao Fisco (transferência eletrônica).

4. Inexiste ofensa ao Princípio da Legalidade.

5. O Regulamento deixa claro que a obrigação de transferir 
dados eletronicamente aplica-se apenas ao contribuinte “que emitir 
documentos fiscais ou escriturar livros fiscais em equipamento que 
utilize ou tenha condição de utilizar arquivo magnético ou equivalente” 
(art. 285, § 1º, do Decreto n. 24.569/1997). Assim, o pequeno 
estabelecimento varejista que, à época, não utilizava computadores 
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para escriturar sua movimentação mercantil não seria compelido a 
cumprir a norma impugnada.

6. O envio de dados eletronicamente, mediante programas de 
computador fornecidos pelo próprio Fisco, é muito mais célere e menos 
oneroso que a entrega de livros e documentos em papel. Eventuais 
dificuldades na utilização do programa pelos contribuintes, noticiadas 
genericamente pela impetrante, não podem ser aferidas no âmbito do 
Mandado de Segurança, pois é impossível dilação probatória.

7. A normatização observa o Princípio da Razoabilidade.

8. O direito ao sigilo fiscal deve ser sempre garantido, qualquer que 
seja o meio pelo qual os dados fiscais são fornecidos pelo contribuinte 
(em papel ou por meio eletrônico). Ausência de relação entre a forma 
de entrega das informações e o direito invocado.

9. A impetrante não aponta caso concreto de violação do sigilo, 
apenas especula que “é do conhecimento geral da população que a 
transmissão eletrônica de dados é algo extremamente fácil de ser 
violado”. Inexiste prova de que o direito ao sigilo fiscal tenha sido 
desrespeitado.

10. A Lei Estadual n. 13.025/2000 previu redução de base 
de cálculo às empresas preponderantemente atacadistas que 
aderirem ao Sistema Informatizado Estadual (SISIF). A impetrante 
argumenta que isso não seria isonômico, pois as empresas atacadistas 
recolheriam menos ICMS. Como conseqüência, as varejistas (caso 
dos supermercados) teriam menos crédito a ser apropriado e, assim, 
recolheriam mais imposto.

11. O ônus econômico do tributo estadual é transferido aos 
adquirentes das mercadorias, até o consumidor final. A diminuição do 
tributo cobrado dos atacadistas reduz o preço da mercadoria vendida 
ao varejista. Em compensação, faz decrescer também o crédito a ser 
apropriado pelo supermercado.

12. Diminuir a tributação no meio da cadeia mercantil (na 
venda do atacadista para o varejista) implica simples diferimento do 
ICMS, que será majorado nas etapas seguintes. Isso porque, quando 
o supermercado vende a mercadoria ao consumidor final, recolherá 
o montante de ICMS correspondente à redução conferida à operação 
anterior (venda do atacadista para o varejista), já que o seu crédito foi 
reduzido.
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13. A redução da base de cálculo em favor apenas do atacadista 
em nada alterará a tributação global do ICMS. O consumidor final 
será onerado da mesma forma, com ou sem o diferimento do tributo 
estadual.

14. Inexiste ofensa ao Princípio da Isonomia.

15. Recurso Ordinário não provido.

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 recurso ordinário, nos termos 
do voto do(a)  Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Mauro Campbell 
Marques, Eliana Calmon, Castro Meira e Humberto Martins votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Brasília (DF), 03 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 24.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Ordinário interposto 
contra acórdão assim ementado (fl. 432):

- Tributário. ICMS. Obrigação acessória. Repasse de informações fiscais por 

meio magnético. Mandado de segurança preventivo.

- Preliminares de ilegitimidade e carência da ação. “se a autoridade superior 

sustenta a validade do ato praticado...por autoridade inferior, passa a ter legitimidade 

ativa...” (BOL. 60/10, TRF-5º Região)

- a atividade administrativa tendente a exigir e impor sanções para o 

cumprimento de obrigação tributária acessória constitui, indiretamente, atividade 

vinculada e obrigatória (CTN, art. 142), já que, não cumprida, converte-se 

automaticamente em obrigação principal (CTN, art. 113, § 3º), possibilitando o 

justo receio que autoriza o MS preventivo. Preliminares rejeitadas.

- Mérito. Direito líquido e certo ausente. Possibilidade de criação de obrigação 

tributária acessória por decreto (CTN, art. 96). Princípio da isonomia e da 

razoabilidade atendidos.

- Segurança denegada.
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A recorrente argumenta que o acórdão ofendeu:

a) o Princípio da Legalidade, pois criou-se obrigação acessória sem lei (fl. 
454);

b) o Princípio da Razoabilidade, dada a complexidade e onerosidade da 
obrigação instituída (fl. 469);

c) o direito ao sigilo fiscal, que pode ser quebrado com o fornecimento de 
dados por meio eletrônico (fl. 465); e

d) o Princípio da Isonomia, pois a redução de base de cálculo em favor 
apenas dos atacadistas redunda em maior recolhimento de imposto pelos 
varejistas (impetrantes – fl. 466).

O recorrido apresentou contra-razões (fls. 476/482).

O Ministério Público Federal opinou pelo não-provimento ao Recurso (fl. 
488).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): A impetrante é associação que 
congrega supermercados cearenses.

O writ tem por objeto impugnar a obrigação de “se submeter às normas 
do SISIF – Sistema Integrado de Simplificação das Informações Fiscais –, que 
determinam a transferência através de processamento eletrônico de dados 
oriundos de suas transações comerciais relativas ao ICMS” (fl. 6).

Adicionalmente, a impetrante argumenta que o benefício fiscal de redução 
da base de cálculo ICMS em favor das empresas atacadistas ofende o Princípio da 
Isonomia. Segundo os arts. 1º e 7º da Lei Estadual n. 13.205/2000, os atacadistas 
que aderirem ao SISIF gozam desse benefício, não estendível aos supermercados 
(varejistas). Com isso, haveria um ônus tributário maior em desfavor desses 
últimos (fl. 21).

Analiso, em tópicos separados, cada um desses pontos.

1. Legalidade

Quanto à legalidade, verifico que o dever de registrar e prestar informações 
ao Fisco, relativas às operações comerciais tributadas pelo Estado, é prevista 
expressamente pela Lei Estadual n. 12.670/1996, que deixou ao regulamento 
(Decreto) a definição de “modelo, forma e prazo de escrituração e manutenção 
dos livros fiscais” conforme consignado pelo Tribunal de origem (fl. 442). 
Transcrevo o dispositivo legal (fls. 347/348, grifei):
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Art. 77. Os contribuintes definidos nesta Lei deverão utilizar, para cada um 

dos estabelecimentos obrigados à inscrição, livros fiscais distintos, que servirão 

ao registro das operações e prestações que realizarem, ainda que isentas ou não 

tributadas, na forma disposta em regulamento.

Parágrafo único. O modelo, forma e prazo de escrituração dos livros fiscais, bem 

com o cumprimento dos requisitos previstos, serão estabelecidos em regulamento.

Evidente, portanto, que não houve criação de obrigação sem lei.

Por outro lado, não se pode esperar que a lei ordinária desça a detalhes, 
como a forma e os meios para a escrituração fiscal e sua entrega à administração 
tributária.

Os regulamentos podem e devem detalhar a obrigação acessória, como 
fizeram o Decreto n. 25.562/1999 (que alterou o Decreto n. 24.569/1997) e 
o Decreto n. 25.752/2000, atacados pela impetrante (fl. 7). A rigor, o último 
normativo, no que interessa à demanda, apenas fixa prazos para a exigência 
prevista no art. 285, § 1º, do Decreto n. 24.569/1997 (com a redação dada pelo 
Decreto n. 25.562/1999), a seguir transcrito:

Decreto n. 24.569/1997, art. 285 (...)

§ 1º O estabelecimento que emitir documentos fiscais ou escriturar livros 

fiscais em equipamento que utilize ou tenha condição de utilizar arquivo magnético 

ou equivalente, ficará obrigado às exigências deste Capítulo, inclusive de apresentar 

em meio de transferência eletrônico junto a Sefaz, os livros e demais documentos 

referidos neste artigo e na legislação pertinente, relativos às suas obrigações 

acessórias.

Veja-se que o Decreto simplesmente esclareceu o meio pelo qual a escrita 
fiscal seria apresentada à Administração Tributária (transferência eletrônica), 
como determinado pelo art. 77 da Lei Estadual n. 12.670/1996.

Não há, a toda evidência, ofensa ao Princípio da Legalidade.

2. Razoabilidade

O Princípio da Razoabilidade foi observado, diferentemente do que 
argumenta a impetrante.

O art. 285, § 1º, do Decreto n. 24.569/1997, acima transcrito, deixa 
claro que a obrigação de transferir dados eletronicamente aplica-se apenas 
ao contribuinte “que emitir documentos fiscais ou escriturar livros fiscais em 
equipamento que utilize ou tenha condição de utilizar arquivo magnético ou 
equivalente”.
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Assim, o pequeno estabelecimento varejista que, à época, não utilizava 
computadores para escriturar sua movimentação mercantil não seria compelido 
a transferir os dados eletronicamente.

Não cabe falar, tampouco, em onerosidade ou complexidade, que pudesse 
ofender o Princípio da Razoabilidade.

O envio de dados eletronicamente, mediante programas de computador 
fornecidos pelo próprio Fisco (fl. 7) é muito mais célere e menos oneroso que a 
entrega de livros e documentos em papel.

Por outro lado, eventuais dificuldades na utilização do programa pelos 
contribuintes, noticiadas genericamente pela impetrante (fl. 7), não podem 
ser aferidas no âmbito do Mandado de Segurança, pois é impossível dilação 
probatória.

3. Sigilo fiscal

O direito ao sigilo fiscal deve ser sempre garantido, qualquer que seja o 
meio pelo qual os dados fiscais são fornecidos pelo contribuinte (em papel ou 
eletronicamente).

Não há relação entre a forma de entrega das informações e o direito 
invocado pela impetrante.

A associação não aponta caso concreto de violação do sigilo, apenas especula 
que “é do conhecimento geral da população que a transmissão eletrônica de 
dados é algo extremamente fácil de ser violado” (fl. 19).

Ora, a simples elucubração a respeito do perigo em transmitir dados 
eletronicamente não é prova de ato coator e não pode ser acolhida pelo 
Judiciário.

4. Isonomia

Finalmente, resta analisar a questão da isonomia, no que se refere ao 
benefício fiscal concedido aos atacadistas.

A Lei Estadual n. 13.025/2000 previu redução de base de cálculo às empresas 
preponderantemente atacadistas que aderirem ao sistema informatizado estadual 
(SISIF), nos seguintes termos (fls. 21/22):

Art. 1º Nas operações internas com mercadoria, efetuadas por contribuintes 
regularmente inscritos no Cadastro Geral da Fazenda - CGF, que desenvolvam 
atividade econômica preponderante de comércio atacadista, opcionalmente à 
sistemática normal de tributação, a base de cálculo do ICMS poderá ser reduzida em 

41,18% (quarenta e um vírgula dezoito por cento), de forma que a carga tributária 

efetiva resulte em 10% (dez por cento).
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(...)

Art. 7º A utilização dos tratamentos tributários previstos nesta lei dependerá 
de celebração prévia de Termo de Acordo específico, a ser firmado entre a Secretaria 
da Fazenda – Sefaz, e o interessado, no qual serão determinadas as condições e 
procedimentos aplicáveis à espécie.

Parágrafo único. A assinatura do Termo de Acordo somente será permitida 
aos contribuintes que sejam participantes do Sistema Integrado de Simplificação 
das Informações Fiscais – SISIF, da Sefaz e estejam em situação regular perante o 
Fisco.

O argumento da impetrante é que isso não seria isonômico, pois as empresas 
atacadistas recolheriam menos ICMS. Como conseqüência, as varejistas (caso 
dos supermercados) teriam menos crédito a ser apropriado e, assim, recolheriam 
mais imposto. Transcrevo trecho do Recurso Ordinário (fl. 467):

Percebe-se, portanto, que há manifesto benefício do setor atacadista em 
relação a todos os demais contribuintes do ICMS, na medida em que se prevê uma 
redução da base de cálculo do imposto em caso de adesão ao SISIF.

Este benefício acaba por prejudicar as associadas das impetrantes, tendo em 
vista que o imposto não recolhido pelos atacadistas, acarreta, em consequência, 
diminuição do crédito de entrada das mercadorias. Ou seja, no momento da 
apuração do imposto devido (débito das saídas menos créditos das entradas), o 
imposto a ser pago é consideravelmente menor.

Essa afirmação não tem fundamento em face da sistemática da não-
cumulatividade do ICMS.

É cediço que o ônus econômico do tributo estadual é transferido aos 
adquirentes das mercadorias, até o consumidor final.

A redução do tributo cobrado dos atacadistas repercute negativamente no 
preço da mercadoria vendida ao varejista. Em compensação, reduz também o 
crédito a ser apropriado pelo supermercado.

Ora, a diminuição da tributação no meio da cadeia mercantil (na venda 
do atacadista para o varejista) implica simples diferimento do ICMS, que será 
majorado nas etapas seguintes. Isso porque, quando o supermercado vende a 
mercadoria ao consumidor final, recolherá o montante de ICMS correspondente 
à redução conferida à operação anterior (venda do atacadista para o varejista), 
já que o seu crédito foi reduzido.

Dito de outra forma, a redução da base de cálculo em favor apenas do 
atacadista não alterará em nada a tributação global do ICMS. O consumidor final 
será onerado da mesma forma, com ou sem o diferimento do tributo estadual.
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Assim, não há ofensa ao princípio da isonomia.

6. Conclusão

A exigência de transmissão eletrônica de dados foi fixada pelo Decreto n. 
24.569/1997 (com a redação dada pelo Decreto n. 25.562/1999) nos estritos 
limites da Lei Estadual n. 12.670/1996.

Inexiste ofensa aos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ou 
comprovação de quebra do sigilo fiscal.

O Princípio da Isonomia não é prejudicado pelo benefício fiscal dado às 
empresas preponderantemente atacadistas, pois o ônus econômico do ICMS é 
sempre transferido aos adquirentes das mercadorias.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Ordinário.

É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 18.563-RS 
(2004/0089538-1)

Relator: Ministro Herman Benjamin
Recorrente: Probebidas Comercial Ltda
Advogado: Bruno Romero Pedrosa Monteiro e outro(s)
T. Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Impetrado: Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Rio 
                  Grande do Sul
Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul
Procurador: José Guilherme Kliemann e outro(s)

EMENTA

Processual Civil e Tributário. ICMS. Substituição tributária. 
Valores pagos a maior. Restituição. Secretário de Fazenda. Ilegitimidade 
passiva. Teoria da encampação. Inaplicabilidade.

1. Hipótese em que a empresa pretende a restituição de valores 
indevidamente recolhidos a título de ICMS no regime de substituição 
tributária “para frente”. Impetrou writ contra o Secretário de Fazenda. 
O TJ extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por ilegitimidade 
passiva.
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2. O Diretor do Departamento de Receita Pública é a autoridade 
responsável pela fiscalização e imposição tributária no Rio Grande 
do Sul, nos termos do art. 14 do Decreto Estadual n. 37.297/1997. 
O Secretário de Fazenda secunda o Governador na elaboração e 
implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com 
lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição.

3. Inviável aplicar a Teoria da Encampação, pois haveria 
ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça. 
Precedentes do STJ.

4. Nos termos do art. 95, XII, b, da Constituição Estadual, o 
TJ julga originariamente Mandado de Segurança impetrado contra 
Secretários de Estado, mas não contra Diretor de Receita Pública.

5. Não procede o argumento a favor da legitimidade passiva 
do Secretário de Estado, a pretexto de que seria responsável por 
dar cumprimento à legislação tributária local. O Governador, assim 
como diversos outros agentes públicos, tem o dever de respeitar 
e fazer cumprir a legislação, mas nem por isso confunde-se com 
autoridade coatora para fins de impetração do mandamus, que deve 
ser direcionado ao agente que efetivamente realiza o ato impugnado e 
tem competência para revertê-lo.

6. Recurso Ordinário não provido.

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 recurso ordinário, nos termos 
do voto do(a)  Sr(a). Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Mauro Campbell 
Marques, Eliana Calmon, Castro Meira e Humberto Martins votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 

Brasília (DF), 03 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 24.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Ordinário interposto 
contra acórdão assim ementado (fl. 141):
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Mandado de segurança. Substituição tributária. Possibilidade de compensação. 

ICMS. Ilegitimidade passiva. A autoridade impetrada deve ser aquela que responde 

diretamente pelo ato contra o qual se dirige o mandamus. Mandado de segurança 

extinto sem julgamento de mérito.

A impetrante defende que o Secretário de Fazenda é a autoridade coatora, 
pois exige “recolhimento antecipado de ICMS além do realmente devido” (fl. 
159).

O recorrido apresentou contra-razões (fls. 172/178).

O MPF opinou pelo provimento ao Recurso (fl. 192).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): A recorrente exercia a atividade 
de distribuição de bebidas e, nessa condição, recolhia ICMS na condição de 
responsável tributário por substituição. Impetrou o presente Mandado de 
Segurança com o intuito de “assegurar o seu direito de compensar o que recolheu 
indevidamente de ICMS, seja em decorrência das diferenças entre a base de 
cálculo presumida e o valor efetivo de suas operações de saída, seja em virtude 
da não venda posterior” (fls. 3 e 4).

Como bem salientou o Tribunal de origem, é incontroverso que o art. 14 do 
Decreto Estadual n. 37.297/1997 indica o Direito do Departamento de Receita 
Pública como responsável pela fiscalização e imposição tributária no Rio Grande 
do Sul (fls. 60 e 143):

Art. 14. Ao Departamento da Receita Pública Estadual, responsável pela 

administração da tributação, fiscalização e arrecadação das receitas públicas, 

compete:

I - supervisionar, planejar, administrar e executar atividades de fiscalização e 

de imposição tributária;

(...)

O Secretário de Fazenda secunda o Governador na elaboração e implantação 
das políticas fiscais (fl. 60), o que não se confunde com lançamento, cobrança de 
ICMS ou análise de pedidos de restituição.

A rigor, a atividade de lançamento é privativa de fiscais de carreira, nos 
termos do art. 37, XXII, da CF. Não haveria como atribuir ao ocupante do cargo 
de Secretário de Estado as competências relativas à constituição do crédito e 
exigência do ICMS.
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Não se aplica, na hipótese, a teoria da encampação.

É que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul fixa a competência 
originária do Tribunal de Justiça para julgar os Mandados de Segurança em que 
os Secretários de Estado figurem como autoridades coatoras (art. 95, XII, b). Não 
há foro especial no caso do Diretor do Departamento de Receita Pública.

Permitir que o TJ julgue o presente writ corresponderia a ampliar 
a competência daquela Corte ao arrepio da Constituição Estadual, o que é 
inviável:

Administrativo. RMS. Teoria da encampação. Aplicabilidade.

1. São três os requisitos para aplicação da teoria da encampação no mandado 

de segurança: existir vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações 

e a que ordenou a prática do ato impugnado; não haver modificação de competência 

estabelecida na Constituição Federal; e ter havido manifestação a respeito do mérito 

nas informações prestadas. Precedente da Primeira Seção: MS n. 10.484-DF.

2. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 22.383-DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

09.09.2008, DJe 29.10.2008)

Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração 

de deficiente visual objetivando a isenção de ICMS para aquisição de veículo. 

Indicação de autoridade coatora equivocada. Secretário de Estado em vez de diretor 

de receitas. Teoria da encampação. Inaplicabilidade. Alteração da competência 

jurisdicional. Alteração do pólo passivo de ofício. Não-cabimento. Recurso ordinário 

não-provido.

(...)

2. A aplicação da teoria da encampação no mandado de segurança, segundo 

a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, exige o preenchimento 

cumulativo dos seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre 

a autoridade que prestou as informações e a que praticou o ato impugnado; b) 

ausência de modificação de competência jurisdicional; e c) manifestação sobre o 

mérito nas informações prestadas. Precedentes do STJ.

3. Mencionada teoria é inaplicável no caso concreto, porquanto, além de o 

Secretário de Fazenda do Estado de Roraima não ter prestados as informações e, 

conseqüentemente, não ter defendido o ato impugnado, a alteração à correção 

do pólo passivo enseja mudança na competência jurisdicional, haja vista que 

a competência originária do TJRR para julgar mandado de segurança contra 

Secretário de Estado (art. 77, inciso X, alínea m, da Constituição Estadual) não se 
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aplica à Diretora do Departamento de Receitas, que se sujeita à primeira instância 

(art. 35, II, da Lei Complementar Estadual n. 2/1993 – Lei de Organização Judiciária 

do Estado de Roraima).

4. Não cabe ao magistrado corrigir de ofício a autoridade coatora 

equivocadamente indicada na exordial de mandado de segurança. Precedentes do 

STJ.

5. Recurso ordinário não-provido.

(RMS n. 24.927-RR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 02.12.2008, DJe 11.12.2008).

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado seria equiparado a Vara 
Especializada em matéria tributária caso passasse a julgar, originariamente, todos 
os Mandados de Segurança relacionados à exigência dos impostos estaduais.

Tampouco procede o argumento de que o Secretário de Estado seria a 
autoridade competente, pois é “responsável por dar cumprimento à legislação 
tributária local” (fl. 194).

Ora, o Governador, assim como diversos outros agentes públicos, tem o 
dever de respeitar e fazer cumprir a legislação, mas nem por isso confunde-se 
com autoridade coatora.

O mandamus deve ser direcionado ao agente que efetivamente tem 
competência para a realização do ato impugnado e sua reversão. No caso, trata-
se inquestionavelmente do Diretor do Departamento de Receita Pública, e não 
do Secretário de Fazenda.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Ordinário.

É como voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 18.855-MG 
(2004/0121581-2)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Recorrente: Flávio Bartoli da Silva Júnior
Advogado: João Maria Carneiro
T. Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
Impetrado: Governador do Estado de Minas Gerais
Recorrido: Estado de Minas Gerais
Procurador: José Horácio da Motta e Camanducaia Junior e outro(s)
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EMENTA

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. 
Concurso público. Cartório. Aplicação da Lei de Licitações aos concursos 
públicos. Impossibilidade. Incidência de diplomas normativos mais 
específicos e das regras editalícias. Suspensão do certame. Inexistência 
de decisão em recurso interposto administrativamente. Julgamento 
realizado e publicado. Prorrogação de prazos para apresentação 
de documentos. Violação ao princípio da impessoalidade. Não-
ocorrência.

1. São dois os fundamentos recursais no presente caso: (i) o ato da 
autoridade impetrada que outorgou a delegação efetiva da Serventia 
do Registro Imobiliário de Itajubá a candidato aprovado no concurso 
público para ingresso nos serviços notariais e de registros públicos é 
nulo, pois tal certame estaria suspenso em virtude de interposição 
de recurso administrativo (conforme determina a Lei n. 8.666/1993 
em seu art. 109, inciso I); (ii) o favorecimento pessoal do candidato 
indicado à Serventia do Registro Imobiliário de Itajubá em razão da 
extensão de prazos editalícios para apresentação de documentos.

2. Em relação ao primeiro argumento, conforme já asseverado ao 
longo de todo o presente processo, não é caso de aplicação da Lei de 
Licitações. Os concursos públicos para ingresso nos serviços notariais e 
de registros públicos é regido por leis próprias: em caráter federal, a Lei 
n. 8.935/1994 e, em particular, a Lei Estadual n. 12.919/1998. Mesmo 
que se aplicasse a Lei de Licitações, conforme consta do documento de 
fl. 123, o recurso administrativo interposto pelo impetrante-recorrente 
não foi levado á consideração do órgão competente e sequer chegou a 
ser conhecido, não havendo que se falar em ilegalidade da nomeação 
de outro candidato em razão da suspensão do certame.

3. No que tange ao segundo argumento, parece importante 
destacar que a leitura atenta do Edital n. 001/99 (fls. 26/29), que 
regeu o concurso ora controverso, observa-se que em momento algum 
houve o impedimento à prorrogação dos prazos para entrega de 
documentos para confirmação da inscrição. Aliás, sequer há prazo 
certo fixado. Após a primeira publicação das datas para entrega dos 
documentos, a Comissão Examinadora do concurso decidiu prorrogar 
os prazos originalmente fixados tendo em conta as dificuldades alheias 
à vontade dos candidatos para a obtenção dos documentos exigidos 
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(problemas técnicos com o sistema de emissão das certidões previstas 
no edital).

4. Via de regra, não há malversação ao princípio da impessoalidade 
quando as decisões administrativas em concursos públicos são 
aplicáveis a todo universo dos candidatos, submetendo-se todos eles, 
portanto, aos mesmos ditames. Assumir que o fato de a comissão ter 
sanado a dificuldade com a emissão de certidões viola os princípios 
da igualdade, da impessoalidade e da moralidade é partir da premissa 
que tal decisão tinha como único escopo beneficiar o candidato 
recorrido, o que não se pode admitir no caso, pois os parâmetros 
adotados pela comissão não só são razoáveis como também foram 
aplicáveis a toda a universalidade de candidatos que se submeteram 
à fase de títulos. É evidente que a prorrogação dos prazos não teve o 
objetivo beneficiar de um ou outro candidato e nem de prejudicar o 
impetrante-recorrente.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não-provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. 

Os Srs. Ministros Eliana Calmon, Castro Meira, Humberto Martins e Herman 
Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Castro Meira. 

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 25.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso ordinário 
em mandado de segurança interposto por Flávio Bartoli da Silva Júnior contra 
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 
211):
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Administrativo. Concurso público. Serviços notariais e de registros públicos. 

Documentos. Apresentação. Prazo. Prorrogação justificada. Deliberação. Comissão 

do concurso. Candidatos. Favorecimento. Inexistência. Em concurso público, não 

constitui privilégio ou favorecimento pessoal de candidatos a deliberação da 

Comissão que prorroga o prazo para a apresentação de parte dos documentos 

exigidos no edital, em razão de justificado impedimento causado por deficiências 

do sistema utilizado para a emissão de certidão negativa e de folha corrida judicial, 

com expressa menção ao período de dez anos. Rejeita-se a preliminar e denega-se 

a segurança.

Em suas razões recursais (fls. 221/232), sustenta o recorrente (i) que o 
ato da autoridade impetrada que outorgou a delegação efetiva da Serventia 
do Registro Imobiliário de Itajubá a candidato aprovado no concurso público 
para ingresso nos serviços notariais e de registros públicos é nulo, pois tal 
certame estaria suspenso em virtude de interposição de recurso administrativo 
(conforme determina a Lei n. 8.666/1993 em seu art. 109, inc. I); (ii) que houve 
favorecimento pessoal do candidato aprovado em razão da extensão de prazos 
editalícios para apresentação de documentos.

Nas contra-razões (fls. 241/245), defende o recorrido o acerto da decisão 
impugnada.

Instado a opinar, o Ministério Público manifestou-se pelo não-provimento 
do recurso ordinário, com denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Penso que não assiste 
razão ao recorrente.

São dois os fundamentos recursais no presente caso: (i) o ato da autoridade 
impetrada que outorgou a delegação efetiva da Serventia do Registro Imobiliário 
de Itajubá a candidato aprovado no concurso público para ingresso nos serviços 
notariais e de registros públicos é nulo, pois tal certame estaria suspenso em 
virtude de interposição de recurso administrativo (conforme determina a Lei n. 
8.666/1993 em seu art. 109, inciso I); (ii) o favorecimento pessoal do candidato 
indicado à Serventia do Registro Imobiliário de Itajubá em razão da extensão de 
prazos editalícios para apresentação de documentos.

Em relação ao primeiro argumento, conforme já asseverado ao longo 
de todo o presente processo, não é caso de aplicação da Lei de Licitações. Os 
concursos públicos para ingresso nos serviços notariais e de registros públicos é 
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regido por leis próprias: em caráter federal, a Lei n. 8.935/1994 e, em particular, 
a Lei Estadual n. 12.919/1998.

Mesmo que se aplicasse a Lei de Licitações, conforme consta do documento 
de fl. 123, o recurso administrativo interposto pelo impetrante-recorrente não 
foi levado à consideração do órgão competente e sequer chegou a ser conhecido, 
não havendo que se falar em ilegalidade da nomeação de outro candidato em 
razão da suspensão do certame.

No que tange ao segundo argumento, parece importante destacar que 
a leitura atenta do Edital n. 001/99 (fls. 26/29), que regeu o concurso ora 
controverso, observa-se que em momento algum houve o impedimento à 
prorrogação dos prazos para entrega de documentos para confirmação da 
inscrição. Aliás, sequer há prazo certo fixado, limitando-se o edital a dizer que 
“[p]ublicada a relação dos candidatos aprovados nas provas de conhecimentos, 
deverão eles apresentar à Comissão Examinadora, no prazo e local a serem 
divulgados através de publicação no Diário do Judiciário (Minas Gerais), os 
documentos comprobatórios de cumprimento dos requisitos exigidos nos itens 
4.1.1, que afirmaram atender quando da inscrição provisória, na forma do item 
5.1.1. A Comissão Examinadora, para fins de confirmação da inscrição fará a 
conferência dos documentos apresentados na forma [ilegível] em anterior, que 
são os seguintes [...]” (item 9.1 do edital, à fl. 27).

Após a primeira publicação das datas para entrega dos documentos, a 
Comissão Examinadora do concurso decidiu prorrogar os prazos originalmente 
fixados tendo em conta as dificuldades alheias à vontade dos candidatos para 
a obtenção dos documentos exigidos (problemas técnicos com o sistema de 
emissão das certidões previstas no edital).

Via de regra, não há malversação ao princípio da impessoalidade quando 
as decisões administrativas em concursos públicos são aplicáveis a todo universo 
dos candidatos, submetendo-se todos eles, portanto, às mesmas regras.

Assumir que o fato de a comissão ter sanado a dificuldade previamente 
relatada viola os princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade 
é partir da premissa que tal decisão tinha como único escopo beneficiar o 
candidato recorrido, o que não se pode admitir no caso, pois os parâmetros 
adotados pela comissão não só são razoáveis como também foram aplicáveis 
a toda a universalidade de candidatos que se submeteram à fase de títulos. É 
evidente que a prorrogação dos prazos não teve o objetivo de beneficiar um ou 
outro candidato e nem de prejudicar o impetrante-recorrente.

Com essas considerações, voto por negar provimento ao recurso ordinário.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.021.638-BA (2008/0004670-6)

Relator: Ministro Castro Meira
Recorrente: Pinheiro Construcoes e Empreendimentos Ltda
Advogado: Edilberto Ferraz Benjamin e outro(s)
Recorrido: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba 
Advogado: Germana Pinheiro de Almeida e outro(s)

EMENTA

Processual e Administrativo. Ação monitória. Título injuntivo. 
Obrigação exigível. Contrato que estabelecia regras específicas. Não 
cumprimento. Súmulas n. 5-STJ e 7-STJ.

1. O título injuntivo ou monitório deve expressar obrigação 
exigível sendo suficiente indícios do cumprimento da contraprestação 
ou do advento do termo ou da condição. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem após valorar todos os fatos e 
provas, notadamente as notas fiscais juntadas e o próprio contrato 
formulado entre as partes, concluiu que não havia prova da existência 
de contraprestação nos termos pactuados, o que retira a exigibilidade 
da obrigação, inviabilizando a via do procedimento monitório, cujo 
propósito é a formação célere do título executivo.

3. Os embargos infringentes foram rejeitados pelo acórdão 
recorrido sob os seguintes fundamentos:

Como se verifica das ‘cláusula quarta’ e ‘cláusula sétima’, do 

Contrato n. 0606003/97-9 (fls. 12), a execução dos serviços contratados, 

além de dever ser precedida pela emissão de ‘autorizações de serviços’ 

pela embargada, somente poderá ser lançada em fatura após a 

fiscalização das obras e expedição de ‘termo de aceitação’, quando, 

então, abre-se o prazo 30 (trinta) dias para pagamento, na forma do 

item ‘VII. 2’, da citada ‘cláusula sétima’. Nenhum desses documentos foi 

encartado aos autos, instruídos unicamente com notas fiscais e cópia 

da avença.

Em outro tópico, explicitou:

Analisando as notas fiscais de fls. 50/61, vê-se que, no verso de 

cada uma delas, foi aposto um carimbo da embargada, assinalando com 

‘recebido’ o documento. Todavia, no mesmo carimbo, há ainda mais três 
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espaços, referentes ao atestado de execução do serviço, à conferência e 

ao visto da embargada, todos em branco, fato que também corrobora a 

tese desenvolvida no voto prevalente.

4. Por fim, rever todos os elementos fáticos e probatórios dos 
autos para concluir em direção oposta àquela alcançada pela Corte de 
origem, como postulado pela recorrente, esbarra nas Súmulas n. 5 e 
n. 7-STJ.

5. Recurso especial não provido.

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, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell 
Marques e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Castro Meira, Relator

DJe 25.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Castro Meira: Cuida-se de recurso especial interposto com 
fulcro nas alíneas a do permissivo constitucional em face de acórdão assim 
ementado:

Embargos infringentes. Apelação cível. Inadmissibilidade dos infringentes. 

Rejeição. Ação monitória. Prestação de serviços. Notas fiscais e contrato. Não 

comprovação dos serviços prestados. Ratificação do acórdão prevalente. Rejeição 

dos embargos.

Em se tratando de desacordo total com o acórdão prevalente, a extensão da 

divergência e, por conseguinte, dos próprios embargos infringentes, alcança toda a 

matéria apreciada no decisum embargado.

Versando a ação monitória sobre crédito decorrente de contrato bilateral, 

compete ao autor comprovar, mediante prova escrita, a prestação de serviços 

alegados, sem o que se revela improcedente a sua pretensão (fl. 233).

A recorrente alega violação ao artigo 1.102 do Código de Processo Civil, 
sustentando que fez prova inequívoca do cumprimento do serviço objeto da 
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cobrança e que apresentou notas fiscais com “protocolo de recebimento carimbado 
pela recorrida nas datas informadas pela recorrente” (fl. 241).

Sem contra-razões (fl. 256).

Inadmitido o apelo, subiram os autos por força de decisão em agravo de 
instrumento.

Instado a manifestar-se, o ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. 
Flávio Giron, opinou pelo desprovimento do recurso especial, nos termos da 
seguinte ementa:

Ação monitória. Contrato de prestação de serviço. Notas fiscais. Documentos 
de emissão unilateral que, por si só, não comprova a prestação de serviço. Exegese do 
artigo 1.102 do CPC. Mantença do aresto. Precedente. Parecer pelo desprovimento 
do recurso (fl. 271).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Castro Meira (Relator): A recorrente ajuizou ação monitória 
com o objetivo de receber montante devido a título de prestação de serviços 
de instalação de padrões de entrada de energia elétrica com fornecimento de 
materiais. Apresentou como prova o contrato de serviço e notas fiscais que 
comprovariam a prestação de serviços referente aos R$ 40.091,94 (quarenta mil, 
noventa e um reais e noventa e quatro centavos) – valor atualizado, nos termos 
da exordial, até 30.10.1999.

No acórdão que julgou os embargos infringentes, o colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia assim decidiu a questão:

Quanto à questão de fundo, trata-se de embargos infringentes a contrariar 
acórdão não unânime da Terceira Câmara Cível deste Tribunal, que deu provimento 
ao apelo da ora embargada para, reformando a sentença a quo, julgar improcedente 
a pretensão monitória manifestada pela embargante, ante a não comprovação dos 
serviços alegados.

Apóia-se a recorrente no voto dissente do eminente Desembargador José 
Geminiano da Conceição, que vislumbrou suficiência e idoneidade nas notas fiscais 
juntadas como prova da prestação do serviço contratado entre as partes e, diante da 
não comprovação da quitação pela embargada, considerou irrepreensível a sentença 
primária que acolheu a pretensão monitória.

Contudo, a despeito dos argumentos esposados na divergência, não os 

superam aquel’outros firmados no acórdão vencedor, da relatoria do eminente 

Desembargador Jerônimo dos Santos.
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De acordo com o voto prevalente, a mera apresentação das notas fiscais de fls. 
50/61 não comprova a prestação dos serviços alegados, sobretudo, acrescente-se, 
diante do conteúdo do contrato celebrado entre as partes.

Como se verifica das ‘cláusula quarta’ e ‘cláusula sétima’, do Contrato n. 
0.606.003/97-9 (fls. 12), a execução dos serviços contratados, além de dever ser 
precedida pela emissão de ‘autorizações de serviços’ pela embargada, somente 
poderá ser lançada em fatura após a fiscalização das obras e expedição de ‘termo 
de aceitação’, quando, então, abre-se o prazo 30 (trinta) dias para pagamento, na 
forma do item ‘VII. 2’, da citada ‘cláusula sétima’.

Nenhum desses documentos foi encartado aos autos, instruídos unicamente 
com notas fiscais e cópia da avença.

As citadas disposições contratuais evidenciam, ainda, que, no contrato bilateral 
firmado entre as partes, a regra da simultaneidade do adimplemento foi afastada, 
na forma permitida pelo art. 1.092, do Código Civil de 1916, reproduzido no atual 
art. 476.

Isso significa que, na prática, competia à embargante demonstrar, de forma 
cabal, o cumprimento da sua obrigação contratual – fato constitutivo do seu direito 
– sem o que lhe resta vedado exigir o pagamento respectivo da parte contrária, 
através da via monitória.

Sobre o tema, o escólio de Eduardo Talamini é magistral:

Apenas excepcionalmente caberá ao autor fazer prova de que cumpriu 
sua obrigação no contrato bilateral. Isso ocorrerá quando, expressamente, a 
lei ou o contrato tiver afastado a regra da simultaneidade do adimplemento 
das obrigações de cada parte (o que a segunda alínea do art. 1.092 do CC 
indica que pode ocorrer), prevendo que a prestação do réu só se tornará 
exigível depois de cumprida a do autor. Nesse caso, o prévio cumprimento da 
obrigação pelo autor assume o caráter de requisito de exigibilidade do crédito, 
integrando, então, o fato constitutivo do direito’ (in Tutela Monitória, Coleção 
Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman, v. 37, RT, p. 79/80).

Analisando as notas fiscais de fls. 50/61, vê-se que, no verso de cada uma delas, 
foi aposto um carimbo da embargada, assinalando com ‘recebido’ o documento. 
Todavia, no mesmo carimbo, há ainda mais três espaços, referentes ao atestado de 
execução do serviço, à conferência e ao visto da embargada, todos em branco, fato 
que também corrobora a tese desenvolvida no voto prevalente.

Reside o equívoco do voto discordante na idéia de suficiência da prova 
coligida para os autos, confundindo a amplitude do termo ‘prova escrita’, constante 

do art. 1.102a, do CPC, com comprovação do direito invocado pela parte, do que, 

efetivamente, não se desincumbiu a embargante (fls. 235/237).
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Como se verifica, o acórdão decidiu que o contrato firmado entre as partes 
determina procedimento específico para a Coelba aceitar como cumprido o 
serviço avençado com a recorrente e realizar o pagamento correspondente.

O aresto traz duas premissas relevantes:

a) tal procedimento não foi cumprido;

b) as notas fiscais com o “recebido” da Coelba continham espaço para que 
fossem lançadas as demais exigências previstas no contrato.

Diz o artigo 1.102a do Código de Processo Civil:

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem 
eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa 
fungível ou de determinado bem móvel.

O acórdão deixou claro que, de acordo com os documentos que instruíram 
os autos, não havia prova de que o autor cumprira a contraprestação devida nos 
termos pactuados. Trata-se, na verdade, de situação em que a obrigação não 
seria exigível, já que segundo o artigo 476 do Código Civil: “[n]os contratos 
bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 
exigir o implemento da do outro”.

Essa conclusão, por certo, obstrui a via do procedimento monitório, já que 
doutrina e jurisprudência entendem que o título injuntivo (ou monitório) deve 
demonstrar a existência de obrigação exigível.

Bem a propósito, Alexandre Câmara leciona: “... a obrigação cujo 
cumprimento se pretende exigir através do procedimento monitório deve ser 
exigível (e, no caso de obrigação de entregar coisa fungível, aí incluída a 
obrigação de pagar dinheiro, deve haver também liquidez). Não se poderia 
prestar tutela jurisdicional (por via monitória ou por qualquer outra, salvo a 
meramente declaratória da existência da obrigação), se a dívida ainda não fosse 
exigível, ou seja, se seu cumprimento estivesse sujeito a termo ou condição, por 
faltar ao demandante interesse de agir (por ausência de necessidade da tutela 
jurisdicional)” (Lições de Direito Processual Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007. v. III, p. 532).

No mesmo sentido, José Rogério Cruz e Tucci anota que a expressão prova 
escrita “encerra o documento demonstrativo de crédito, em princípio, líquido 
e exigível, mas desprovido de certeza, merecedor de fé, pelo julgador, quanto à 
autenticidade e eficácia probatória” (Ação Monitória. 3ª ed. São Paulo: RT 2001. 
p. 82).

No direito italiano, lembra-nos Ernani Fidélis, o artigo 633 do Código 
de Processo Civil possibilita a abertura da via monitória, nos casos em que a 
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obrigação dependa de condição ou contraprestação, desde que o autor apresente 
elementos concretos da ocorrência de um ou outro:

Na Itália, já disposição expressa de que a injunção pode ser pronunciada, mesmo 

que o direito dependa de contraprestação ou de condição suspensiva certamente, 

desde que o autor ofereça elementos que façam presumir o adimplemento da 

contraprestação ou da realização da condição (art. 633,2, CPC). No Brasil, não há 

dúvida de que, pelo sentido interpretativo da expressão prova escrita, o princípio é 

de plena aplicação.

Na jurisprudência italiana, consagrou-se também o princípio de que, para 

se provar a contraprestação, ou a ocorrência de condição, não há necessidade de 

prova escrita, bastando a apresentação de elementos indiciários sérios, simples 

argumentos de prova” (Ação Monitória. Belo Horizonte: DelRey 2000. p. 71/72).

Vale citar, ainda, Vicente de Paula Marques Filho que, em monografia sobre 
o tema, ressaltou: “[o] requisito da exigibilidade da obrigação satisfaz a condição 
do ‘interesse de agir’ da ação monitória. A cobrança de créditos inexigíveis, 
porque sujeitos a termo, condição suspensiva ou contraprestação, autoriza o 
juiz a extinguir o processo sem julgamento de mérito por carência de ação, na 
modalidade ‘falta de interesse de agir’ (Procedimento Monitório. Curitiba: Juruá 
2001. p. 88).

A jurisprudência não discrepa desse entendimento. Com efeito, nos contratos 
bilaterais exige-se que a “prova escrita” contenha elementos, mesmo indiciários, 
de que a contraprestação foi cumprida, justamente para aferir a exigibilidade da 
obrigação.

Oportuno trazer os seguintes precedentes:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação monitória. Contrato de 

prestação de serviços. Rescisão contratual. Título hábil. Prova. Precedentes.

1.- O contrato de prestação de serviços, acompanhado da prova do cumprimento 

da contraprestação do autor, é documento hábil a propositura da ação monitória.

Agravo regimental improvido (AgRg no Ag n. 675.412-DF, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, DJe 23.09.2008);

Recurso especial. Ação monitória.

1. A jurisprudência tem afirmado que “contrato de prestação de serviços, 
com início de prova sobre sua execução, é documento hábil à propositura de ação 

monitória” (REsp n. 250.013-RJ).

2. Negócio jurídico comprovado com contrato escrito de prestação de serviços, 

recibos de pagamentos antecipados e aditivo contratual, tudo assinado pelas partes, 
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que resultou em inadimplemento pela parte contratada, merece, juridicamente, 

solução de cumprimento da obrigação pela via da ação monitória.

3. Aplicação do § 3º do art. 515 do CPC que se reconhece como correta, em 

face da causa apresentar-se madura para julgamento, restando, apenas, matéria 

eminentemente de direito a ser apreciada em grau de apelação.

4. Recurso especial não-provido (REsp n. 957.706-SP, Rel. Min. José Delgado, 

DJU 18.10.2007);

Processual Civil. Acórdão estadual. Alegação de ausência de fundamentação 

e omissão. Ação monitória. Instrução com duplicata sem aceite, notas fiscais e 

comprovantes de entrega de mercadorias. Documentação apreciada pelas instâncias 

ordinárias. Vícios não configurados. Nulidade do julgamento afastada.

I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que se manifesta, suficientemente, 

sobre a documentação que instrui a inicial de ação monitória, identificando 

na presença de duplicata sem aceite, acompanhada de notas fiscais de venda de 
mercadorias e comprovantes de entrega, elementos bastantes para a propositura da 

cobrança pela referida via.

II. Ofensa aos arts. 458, II, e 535 do CPC, não configurada.

III. Dissídio inservível, por ausência de confronto analítico e inespecificidade 

da tese.

IV. Recurso especial não conhecido (REsp n. 512.960-MT, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 17.11.2008);

Processual Civil. Ação monitória. Admissibilidade. Pressupostos. Obrigações 

bilaterais. Contrato de prestação de serviço. Causa de pedir: inadimplemento da 

obrigação de pagar. Cumprimento da contraprestação. Prova.

Constitui pressuposto específico de admissibilidade da ação monitória a 

existência de prova escrita.

Para que o documento injuncional sirva ao processamento da ação monitória 

é preciso que dele se extraia a identificação do crédito alegado pelo autor, mas não 

que se revista da executoriedade, típica do título executivo.

O contrato bilateral de prestação de serviços, acompanhado da prova do 
cumprimento da contraprestação do autor perfaz esta exigência. É, pois, título hábil a 

viabilizar o ajuizamento da ação monitória.

Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 213.077-MG, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJ 25.06.2001).
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Civil e Processual. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória 

instruída com contrato, indicação do valor dos estudos, demonstrativo da dívida 

e atestado de freqüência da aluna inadimplente. Suficiência ao embasamento do 

pedido. Indeferimento da inicial descabido. CPC, arts. 1.102a e 1.102b. Violação 

reconhecida.

I. Suficiente à cobrança, pela via monitória, das prestações inadimplidas 

de serviços educacionais prestados pela autora, a juntada do contrato respectivo, 

demonstrativo da dívida e prova da freqüência da aluna à faculdade.

II. Recurso especial conhecido e provido, determinado o prosseguimento da 

monitória (REsp n. 341.535-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

DJU 23.08.2004).

Portanto, não poderia a recorrente cobrar o que lhe seria devido sem que 
houvesse o cumprimento integral do contrato com a aferição de que o serviço foi 
completado em sua integralidade.

Oportuno salientar, por fim, não ser da índole do recurso especial rever 
todos os elementos fáticos e probatórios dos autos para concluir em direção 
oposta àquela alcançada pela Corte de origem, segundo preceitua a Súmula n. 
7-STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.042.137-RS (2008/0063053-1)

Relatora: Ministra Eliana Calmon
Recorrente: Fazenda Nacional
Procuradores: Dolizete Fátima Michelin e outro(s)
                       Claudio Xavier Seefelder Filho
Recorrido: Jose Zamprogna S A Administracao e Comercio 
Advogado: César Loeffler e outro(s)

EMENTA

Tributário. Mandado de segurança. Cofins. Compensação. Lei n. 
10.637/2002.
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1. O regime de compensação instituído pela Lei n. 8.383/1991 
foi modificada com o advento da Lei n. 9.430/1996, posteriormente 
alterada pelas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2002, de modo que o 
contribuinte, na vigência das leis novas, não pode mais optar por 
qualquer dos regimes, devendo submeter-se às regras vigentes quando 
formulado o pedido de compensação.

2. Recurso especial provido.

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, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) 
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins 
e Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministra Eliana Calmon, Relatora

DJe 27.03.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Eliana Calmon: Trata-se de recurso especial interposto pela 
União, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra 
acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado:

Mandado de segurança. Compensação tributária. Adequação da via eleita. PIS. 

Cofins. Lei n. 9.718/1998. Alargamento da base de cálculo. Inconstitucionalidade. 

Prescrição. LC n. 118/2005. Correção monetária.

1. “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do 

direito à compensação tributária” - Súmula n. 213 do STJ.

2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada no julgamento do Rext 

n. 357.950-RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, sessão realizada no dia 09.11.2005, 

rematou a controvérsia declarando a inconstitucionalidade do alargamento da 

definição de faturamento como base de cálculo do PIS e da Cofins promovida pelo 

§ 1º, do art. 3º, da Lei n. 9.718/1998.

3. O e. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos Embargos de 

Divergência no Recurso Especial n. 327.043, decidiu, por unanimidade, que se 
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aplica o prazo prescricional do referido art. 3º da LC n. 118/2005 às ações ajuizadas 

a partir de 09 de junho de 2005, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. Na forma da Lei n. 8.383/1991, é possível a compensação dos valores pagos 

indevidamente com prestações vincendas das próprias contribuições, extinguindo-se 

o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação (art. 150, § 1º, do CTN). 

Saliento, entretanto, que relativamente aos tributos administrados pela Secretaria 

da Receita Federal, admite-se a compensação com débitos oriundos de quaisquer 

tributos e contribuições administrados por este órgão, de acordo com a nova 

redação do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, dada pela Lei n. 10.637, de 30.12.2002.

5. Cuidando-se de tributo objeto de contestação judicial, para que a 

compensação tenha o condão de operar a extinção do crédito tributário, deve ser 

efetivada depois do trânsito em julgado da decisão.

6. A Lei n. 9.430/1996 não derrogou o art. 66 da Lei n. 8.383/1991, no que 

se refere aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, podendo o 

contribuinte escolher o regime de compensação que lhe convier.

7. Optando o contribuinte pelo regime da Lei n. 8.383/1991, deve compensar 

o crédito com prestações vincendas de tributo da mesma espécie e destinação 

constitucional, a partir do trânsito em julgado, extinguindo-se o crédito sob condição 

resolutória da ulterior homologação.

8. Se o contribuinte escolher pelo sistema da Lei n. 9.430/1996, pode 

compensar com qualquer tributo ou contribuição arrecadado pela Receita Federal, 

porém deve apresentar declaração na via administrativa e submeter-se às regras 

postas na Lei, inclusive a que proíbe a utilização do crédito antes do trânsito em 

julgado da sentença.

9. O provimento judicial limita-se a declarar o direito do contribuinte a 

realizar a compensação, seja nos moldes da Lei n. 8.383/1991, seja de acordo com 

a Lei n. 9.430/1996, sem que isso implique antecipação ou substituição do juízo 

administrativo.

10. A correção monetária deve incidir sobre os valores desde a data do 

pagamento indevido - por aplicação do entendimento assentado pela Súmula n. 162 

do STJ - com incidência da taxa Selic, aplicável a partir de 1º.01.1996, excluindo-

se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei n. 

9.250/1995).

11. Apelação da impetrante provida. Apelação da União e remessa oficial 

desprovidas.
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A recorrente alega violação do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, assim como 
divergência jurisprudencial. Sustenta que: a) “no período anterior à vigência 
das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, o sujeito passivo podia realizar a sua 
compensação com parcelas do próprio tributo, sem a necessidade de informar 
tal fato à Receita Federal”; b) “depois da Lei n. 10.637, a coisa definitivamente 
mudou de figura, pondo fim à autocompensação: ‘atualmente, portanto, a 
compensação será viável apenas após o trânsito em julgado da decisão, devendo 
ocorrer, de acordo com o regime previsto na Lei n. 10.637/2002, isto é, (a) 
por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as 
informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir 
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”; c) 
“não merece prevalecer o r. Acórdão na parte em que admite a possibilidade de 
duas modalidades de compensação, pois afronta diretamente o artigo 74 da Lei 
n. 9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 49 da Lei n. 10.637/2002”

Com contra-razões, subiram os autos, admitido o recurso especial na 
origem. 

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Eliana Calmon (Relatora): O Tribunal de origem, após 
distinguir a sistemática de compensação na forma das Leis n. 8.383/1991, n. 
9.430/1996 e n. 10.637/2002, assim se posicionou (fl. 230):

A Lei n. 9.430/1996 não derrogou o art. 66 da Lei n. 8.383/1991, no que se 

refere aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. O contribuinte 

pode escolher o regime que lhe convier, pois, inexistindo antagonismo entre 

ambos, sua coexistência é admissível. O que é absolutamente vedado é mesclar 

elementos dos dois. O provimento judicial, portanto, limita-se a declarar o direito do 

contribuinte a realizar a compensação, seja nos moldes da Lei n. 8.383/1991, seja de 

acordo com a Lei n. 9.430/1996, sem que isso implique antecipação ou substituição 

do juízo administrativo. Obviamente que, optando o contribuinte pelo regime da 

Lei n. 8.383/1991, deve compensar o crédito com prestações vincendas de tributo 

da mesma espécie e destinação constitucional, a partir do trânsito em julgado. Se 

escolher pelo sistema da Lei n. 9.430/1996, pode compensar com qualquer tributo 

ou contribuição arrecadado pela Receita Federal, porém deve apresentar declaração 

na via administrativa e submeter-se às regras postas na Lei, inclusive a que proíbe a 

utilização do crédito antes do trânsito em julgado da sentença.
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Embora reconheça o TRF da 4ª Região que, na vigência da Lei n. 10.637/2002, 
imprescindível a declaração de compensação por meio de procedimento 
administrativo adequado (DCOMP), não sendo suficiente a mera informação na 
DCTF, concluiu que o contribuinte poderia escolher o regime que lhe conviesse, 
sendo vedado mesclar elementos dos dois regimes.

Data venia, discordo da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, por 
entender, na mesma linha de argumentação da Fazenda Nacional, que o regime 
da Lei n. 8.383/1991 foi revogado pela Lei n. 9.430/1996, alterada pelas Leis 
n. 10.637/2002 e n. 10.833/2002. Pela legislação pertinente o contribuinte não 
pode optar por qualquer um dos regimes de compensação, por incidir na espécie 
a lei vigente ao seu tempo.

Na hipótese dos autos tem-se, na origem, mandado de segurança impetrado 
em agosto/2005 (objetivando o reconhecimento do pagamento indevido a título 
de Cofins, na forma da Lei n. 9.718/1998 e, conseqüentemente, a compensação 
com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal), 
quando já em vigor a legislação que alterou substancialmente a sistemática 
da compensação, abolindo a autocompensação e determinando que ela se 
processasse através de DCOMP.

A jurisprudência desta Corte tem encaminhado a questão da forma retratada 
nos arestos seguintes:

Tributário. Compensação. PIS e tributos de diferente espécie. Sucessivos 

regimes de compensação. Aplicação do direito superveniente. Inviabilidade em 

razão da incompatibilidade com a causa de pedir.

1. A compensação, modalidade excepcional de extinção do crédito tributário, 

foi introduzida no ordenamento pelo art. 66 da Lei n. 8.383/1991, limitada a 

tributos e contribuições da mesma espécie.

2. A Lei n. 9.430/1996 trouxe a possibilidade de compensação entre tributos 

de espécies distintas, a ser autorizada e realizada pela Secretaria da Receita Federal, 

após a análise de cada caso, a requerimento do contribuinte ou de ofício (Decreto n. 

2.138/1997), com relação aos tributos sob administração daquele órgão.

3. Essa situação somente foi modificada com a edição da Lei n. 10.637/2002, 

que deu nova redação ao art. 74 da Lei n. 9.430/1996, autorizando, para os tributos 

administrados pela Secretaria da Receita Federal, a compensação de iniciativa do 

contribuinte, mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os 

créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob 

condição resolutória de sua ulterior homologação.
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4. Além disso, desde 10.01.2001, com o advento da Lei Complementar n. 

104, que introduziu no Código Tributário o art. 170-A, segundo o qual “é vedada 

a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação 

judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão 

judicial”, agregou-se novo requisito para a realização da compensação tributária: 

a inexistência de discussão judicial sobre os créditos a serem utilizados pelo 

contribuinte na compensação.

5. Atualmente, portanto, a compensação será viável apenas após o trânsito 
em julgado da decisão, devendo ocorrer, de acordo com o regime previsto na Lei n. 
10.637/2002, isto é, (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração 
contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de 
extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 
(ressalva dos grifos)

6. É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente, 

porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol 

das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação 

a outros requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto 

de exame nas instâncias ordinárias.

7. Assim, tendo em vista a causa de pedir posta na inicial e o regime normativo 

vigente à época da postulação (1995), é de se julgar improcedente o pedido, o que 

não impede que a compensação seja realizada nos termos atualmente admitidos, 

desde que presentes os requisitos próprios.

8. Embargos de divergência rejeitados.

(EREsp n. 488.992-MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 26.05.2004, DJ 07.06.2004, p. 156).

Compensação. Tributos de diferentes espécies. Sucessivos regimes de 

compensação. Aplicação retroativa ou exame da causa à luz do direito superveniente. 

Inviabilidade. Juros de mora.

1. A compensação, modalidade excepcional de extinção do crédito tributário, 

foi introduzida no ordenamento pelo art. 66 da Lei n. 8.383/1991, limitada a 

tributos e contribuições da mesma espécie.

2. A Lei n. 9.430/1996 trouxe a possibilidade de compensação entre tributos 

de espécies distintas, a ser autorizada e realizada pela Secretaria da Receita Federal, 

após a análise de cada caso, a requerimento do contribuinte ou de ofício (Decreto n. 

2.138/1997), com relação aos tributos sob administração daquele órgão.
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3. Essa situação somente foi modificada com a edição da Lei n. 10.637/2002, 
que deu nova redação ao art. 74 da Lei n. 9.430/1996, autorizando, para os tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, a compensação de iniciativa do 
contribuinte, mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os 
créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob 
condição resolutória de sua ulterior homologação.

4. Além disso, desde 10.01.2001, com o advento da Lei Complementar n. 
104, que introduziu no Código Tributário o art. 170-A, segundo o qual “é vedada 
a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação 
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão 
judicial”, agregou-se novo requisito para a realização da compensação tributária: 
a inexistência de discussão judicial sobre os créditos a serem utilizados pelo 
contribuinte na compensação.

5. Atualmente, portanto, a compensação será viável apenas após o trânsito 
em julgado da decisão, devendo ocorrer, de acordo com o regime previsto na Lei n. 
10.637/2002, isto é, (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração 
contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de 
extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 
(ressalva dos grifos).

6. É inviável, no âmbito do recurso especial, não apenas a aplicação retroativa 
do direito superveniente, mas também a apreciação da causa à luz de seus preceitos, 
os quais, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias 
compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, cuja 
existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas instâncias 
ordinárias.

7. No caso concreto, tendo em vista o regime normativo vigente à época da 
postulação (2001), não pode ser deferido o pedido de compensação.

8. Nos casos de repetição de indébito tributário, a orientação prevalente no 
âmbito da 1ª Seção quanto aos juros pode ser sintetizada da seguinte forma: (a) antes 
do advento da Lei n. 9.250/1995, incidia a correção monetária desde o pagamento 
indevido até a restituição ou compensação (Súmula n. 162-STJ), acrescida de juros 
de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula n. 188-STJ), nos termos do art. 
167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei n. 9.250/1995, aplica-se a 
taxa Selic desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1º.01.1996, 
não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização 

monetária, seja de juros, porque a Selic inclui, a um só tempo, o índice de inflação 

do período e a taxa de juros real.
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9. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(REsp n. 968.717-SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 09.10.2007, DJ 22.10.2007, p. 226).

Veja-se, no mesmo sentido, o REsp n. 905.337-SP, igualmente da relatoria 
do Ministro Teori Albino Zavascki.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.097.824-RJ (2008/0238720-9)

Relator: Ministro Castro Meira
Recorrente: Marcelo Maldonado Peixoto
Advogado: Bruno Vaz de Carvalho e outro(s)
Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Processual Civil. Art. 535 do CPC. Arguição genérica. Súmula n. 
284-STF. Falta de prequestionamento. Súmula n. 211-STJ. Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Apelação. Preparo. Isenção. Súmula n. 
83-STJ.

1. Não merece conhecimento o recurso especial fundado em 
alegação genérica ao artigo 535 do CPC. Aplicação da Súmula n. 284-
STF.

2. Os argumentos desenvolvidos com lastro no suposto maltrato 
ao art. 519 do CPC e ao art. 249 do ECA não foram devidamente 
enfrentados pela Corte de origem, o que configura a falta de 
prequestionamento e impede o acesso da matéria à instância especial, 
conforme enuncia a Súmula n. 211-STJ.

3. A regra de isenção de custas e emolumentos inserta nos arts. 
141, § 2º, e 198, I, do ECA é de aplicação restrita às crianças e aos 
adolescentes quando partes, autoras ou rés em ações movidas perante 
a Justiça da Infância e da Juventude, não alcançando outras pessoas 
que eventualmente possam participar dessas demandas. Incidência da 
Súmula n. 83-STJ.

4. Recurso especial não conhecido.
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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, por 
unanimidade, não conhecer do recurso nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques 
e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentou oralmente o Dr. 
Bruno Vaz De Carvalho, pela parte Recorrente: Marcelo Maldonado Peixoto

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Castro Meira, Relator

DJe 27.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Castro Meira: Trata-se de recurso especial interposto pela 
alínea a do permissivo constitucional contra acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nestes termos ementado:

Agravo interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação 

anteriormente interposto, tendo em vista a  ausência de recolhimento das custas  

inerentes ao seu preparo.

Hipótese de deserção, nos termos do art.511, caput, do CPC.

Portaria n. 2.495/2003 e Aviso n. 226/2004, ambos da Corregedoria Geral 

da Justiça, determinando a incidência de custas em procedimentos dos Juizados da 

Infância e da Juventude.

Posicionamento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e acolhido 

por esta corte, no sentido de que a isenção elencada no § 2° do art. 141 da Lei n. 

8.069/1990 beneficia somente as crianças e adolescentes, quando partes autoras ou 

rés nas demandas movidas perante a Justiça da Infância e da Juventude, não sendo 

extensível a outras pessoas porventura participantes destas ações.

Manutenção da decisão. Recurso desprovido. (fl. 96).

Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados em acórdão 
resumido na seguinte ementa:

Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão de agravo, que manteve 

a decisão de não conhecimento do recurso de apelação anteriormente interposto, 

tendo em vista a ausência de recolhimento das custas inerentes ao seu preparo.
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Decisão que não contém omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade 

de se rediscutir o mérito do julgado.

Manutenção da decisão agravada. Recurso improvido (fl. 112).

De início, no tocante à prejudicial de afronta ao art. 535 do Código de 
Processo Civil-CPC, o ora recorrente sustenta que a Corte de origem incorreu em 
omissão ao deixar de pronunciar-se, nada obstante a apresentação de embargos 
aclaratórios, sobre assunto essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, 
“a existência de orientação do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
entendendo desnecessário o preparo” (fls. 137).

Prossegue aduzindo infringência ao art. 198, I, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente-ECA.

Afirma, ainda, que a Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal a quo 
“exarou nos processos administrativos n. 252.689/2005 e n. 243.292/2005 
parecer no sentido de que os recursos de apelação nos procedimentos de auto 
de infração estariam liberados de preparo, afastando, assim, a insegurança no 
sistema recursal” (fl. 133).

Nesse passo, entende que o advento de nova manifestação do Corregedor 
da Corte de origem - revendo o posicionamento anterior e consignando a 
necessidade de recolhimento de preparo para os recursos nos procedimentos 
de alvará e autos de infração relacionados ao ECA - não atingiria apelação 
já protocolizada, a qual não poderia ser considerada deserta, porquanto os 
requisitos de admissibilidade são determinados em função do momento da 
interposição do recurso.

Remata o tópico:

Portanto, considerando a interpretação da Corregedoria do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro em relação ao artigo 198, I, do ECA, quanto à 

desnecessidade de preparo nos recursos de apelação em auto de infração, o artigo 

foi violado pela decisão que julgou deserto o apelo do ora recorrente (fl. 135).

Em seguida, invoca violação ao art. 519 do Código de Processo Civil-CPC, 
defendendo que a alteração do posicionamento da Corregedoria do Tribunal a 
quo em relação à necessidade de recolhimento de preparo recursal adequar-se-ia 
ao conceito de “justo impedimento” previsto no dispositivo em tela, de modo a 
afastar a deserção da apelação.

Por fim, suscita maltrato ao art. 249 do ECA buscando descaracterizar a 
infração administrativa de descumprimento dos deveres inerentes ao poder 
familiar, uma vez que as condutas atribuídas ao recorrente - proferição em 
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espetáculo musical de expressões supostamente relacionadas ao consumo de 
substâncias entorpecentes - concernem à criatividade artística inerente a sua 
profissão.

Argumenta que, no momento em que tais enunciados - “bagulho” e 
“queimando tudo até a última ponta” - foram ditos, seu filho já se encontrava 
nos camarins da casa de espetáculos após participar da performance de uma 
das canções, não presenciando os fatos que pretensamente representariam 
desrespeito ao poder familiar.

Contra-razões ofertadas às fls. 149/185.

Simultaneamente interposto recurso extraordinário, ambos os apelos foram 
inadmitidos na origem, o que deu azo aos respectivos agravos de instrumento 
(fls. 187/194).

Provido o agravo relativo ao recurso especial, subiram os autos a este 
Superior Tribunal de Justiça.

Em parecer firmado pela douta Subprocuradora-Geral da República, Dra. 
Maria Caetana Cintra Santos, o Ministério Público Federal opina pelo não-
conhecimento do especial, como demonstra a ementa abaixo reproduzida:

Recurso especial. ECA. Isenção de custas processuais. Apelação não conhecida. 

Ausência de pressupostos do REsp. Apelação não fora interposta em favor do menor. 

Preparo obrigatório. Precedentes STJ.

1 - Afigura-se inócua a discussão quanto ao momento em que a Egrégia Corte 

de origem modificou seu entendimento sobre a isenção de custas para o menor, 

na medida que, in casu, a apelação visa a proteção dos interesses do recorrente 

e não do menor. Que sofreu a sanção imposta pelo juízo não foi o menor, e sim o 

recorrente, seu pai, músico de renome e maior que idade, que não agiu com o zelo 

necessário aos deveres paternais, ao expor o menor à apologia ao uso de drogas, por 

conduta própria.

2 - A aludida isenção é destinada exclusivamente aos menores, devido ao 

espírito do ECA, e sempre foi assim consoante a jurisprudência desse Colendo 

Superior Tribunal.

3 - Parecer pelo não conhecimento do nobre apelo porém, caso conhecido, 

pelo seu desprovimento (fl. 221).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Castro Meira (Relator): Na origem, cuida-se de auto de 
infração lavrado contra Marcelo Maldonado Gomes Peixoto sob o fundamento, 
de acordo com a autuação, de descumprimento dos deveres inerentes ao pátrio 
poder (art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA).

Em sentença acostada às fls. 42/47, o magistrado de primeiro grau 
julgou procedente o auto de infração e fixou a condenação no pagamento de 
multa equivalente a vinte salários mínimos, pois entendeu que o recorrente - 
cantor popularmente conhecido sob o cognome de Marcelo D2 - desrespeitou 
dolosamente seu dever de educação ao proferir expressões relacionadas ao 
consumo de substâncias entorpecentes, especificamente a maconha (“bagulho” 
e “queimando tudo até a última ponta”), logo após seu filho deixar o palco de 
um espetáculo musical no qual havia participado da performance de uma das 
canções.

Inconformado, o ora recorrente apresentou recurso de apelação (fls. 48/56), 
o qual não foi conhecido por falta de recolhimento do preparo, consoante decisão 
de fl. 78.

Sucedeu então a interposição de agravo regimental, desacolhido pelos 
seguintes fundamentos:

Em que pesem as ponderações apresentadas pelo recorrente, o agravo 

interposto não traz, em suas alegações, nenhum fato hábil a ensejar a modificação 

da decisão combatida.

Ademais, como oportunamente exposto pela douta Procuradoria no seu 

parecer de fls. 73/76, em recente acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no REsp n. 830.533-AL, julgado em 20.06.2006, a mencionada Corte 

reiterou entendimento proferido no  julgamento do REsp n. 701.969-ES, quanto à 

interpretação do art. 141, do ECA, no sentido de que

A regra de isenção de custas e emolumentos prevista no § 2° do seu 

art. 141 se destina às crianças e aos adolescentes quando partes autoras ou 

rés em demandas movidas perante a Justiça da Infância e da Juventude, não 

sendo extensíveis a outras pessoas que porventura venham a participar dessas 

ações,

Fácil perceber que a dispensa legal ora em foco não aceita alargamento de sua 

abrangência, para conferir às partes processuais diversas das crianças e adolescentes 

a isenção de pagamento do preparo recursal.
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Não fosse assim, estaria a norma de tutela dos interesses dos menores a fugir, 

verdadeiramente, do seu escopo protetivo - com sede constitucional -, passando a 

guarnecer mais ao todo coletivo, do que exclusivamente às crianças e adolescentes, 

desvirtuando-se, pois, da premissa inicialmente idealizada.

Vale dizer, os dispositivos legais supra mencionados visam a garantir o direito 

dos menores de idade ao acesso à justiça e à efetividade da jurisdição, consistindo o 

preparo recursal no pagamento das custas processuais.

Acrescente-se, ainda, que a egrégia Corregedoria-Geral da Justiça acolheu 

recente parecer, emitido no processo administrativo n. 137.081/2006 pelo Dr. 

Antônio Augusto de Toledo Gaspar, Juiz Auxiliar, confirmando a exigibilidade de 

recolhimento de custas para a interposição de recursos de apelação e agravo de 

instrumento nos procedimentos de alvará e de autos de infração relativos ao E.C.A.

Dito isso, considerando-se a necessidade do preparo e a inexistência de seu 

recolhimento na hipótese, a violar a expressa disposição do Código Processual Civil, 

nega-se provimento ao agravo, mantendo-se a decisão atacada por seus próprios 

fundamentos, não sendo caso de reabrir-se prazo, por estar a hipótese sujeita ao 

princípio da preclusão (fls. 97/99).

Já a rejeição dos subsequentes embargos declaratórios foi assim motivada:

Nada a prover.

Pelas razões apresentadas pelo recorrente, conclui-se que os embargos de 

declaração opostos não apresentam nenhum fato hábil a oferecer a modificação das 

decisões combatidas (fls. 78 e 96/99), ensejando, portanto, sua rejeição.

Assim sendo, adotando as razões já expendidas no acórdão ora embargado, e 

inexistindo no presente caso qualquer obscuridade, omissão ou contradição, nega-se 

provimento ao recurso (fl. 113).

Após essas considerações, passo, agora, ao exame do recurso especial.

Primeiramente, no que tange à arguição de ofensa ao art. 535 do Código 
de Processo Civil-CPC, a leitura dos autos revela a fragilidade dos argumentos 
veiculados nas razões do especial quanto a este tópico, porquanto o recorrente 
restringiu-se a declinar considerações genéricas sobre a suposta ocorrência de 
omissão e suas consequências na admissibilidade do apelo para, ao final, afirmar 
de maneira singela que o vício gravitaria em torno “da existência de orientação 
do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendendo desnecessário o 
preparo” (fls. 137).

 Como é cediço, ao tratar especificamente da ofensa ao art. 535 do CPC, 
cabe ao recorrente demonstrar de forma articulada e embasada a necessidade de 
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pronunciamento da Corte de origem sobre determinada matéria, evidenciando 
detalhadamente a repercussão de tal assunto sobre o desfecho da controvérsia.

Neste raciocínio, não basta a parte insurgente tangenciar o assunto, somente 
descrevendo-o sucintamente, mas se fazem imprescindíveis esclarecimentos 
minuciosos acerca do vício apontado, o que não ocorreu no caso vertente.

Patente a deficiência de fundamentação, torna-se incensurável a incidência 
direta do óbice contido na Súmula n. 284-STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua 

fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Noutro giro, observo que os argumentos desenvolvidos com lastro no 
suposto maltrato ao art. 519 do CPC e ao art. 249 do ECA não foram devidamente 
enfrentados pela Corte de origem, o que configura a falta de prequestionamento 
e impede o acesso da matéria à instância especial, conforme enuncia a Súmula 
n. 211-STJ:

 Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de 

embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.

Por derradeiro, no tocante ao art. 198, I, do ECA, cabe de antemão salientar 
que a ausência do requisito do prequestionamento impede por absoluto o exame 
da questão concernente à suposta alteração de posicionamento da Corregedoria 
da Corte de origem quanto à matéria em foco, remanescendo passível de exame 
tão-somente a necessidade ou não de recolhimento de preparo no caso concreto 
sob o enfoque do dispositivo legal em tela.

A jurisprudência desta Corte consolidou o posicionamento de que a regra 
de isenção de custas e emolumentos inserta nos arts. 141, § 2º, e 198, I, do ECA é 
de aplicação restrita às crianças e aos adolescentes quando partes, autoras ou rés 
em ações movidas perante a Justiça da Infância e da Juventude, não alcançando 
outras pessoas que eventualmente possam participar dessas demandas, como 
ocorre no caso concreto.

Neste diapasão:

Processual Civil. Estatuto da Criança e do Adolescente. Apelação. Preparo. 

Isenção. Prequestionamento. Súmula n. 211-STJ. Divergência jurisprudencial. Mera 

transcrição de ementas. Súmula n. 83-STJ.

1. A falta de prequestionamento no tocante à suposta contrariedade aos 

artigos 198, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 519 do Código de 

Processo Civil impede o conhecimento do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 

211-STJ.



JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA

169

RSTJ, a. 21, (214): 121-181, abril/junho 2009

2. Divergência jurisprudencial não comprovada em face da ausência de cotejo 

analítico entre os julgados confrontados. Inobservância das formalidades contidas 

nos artigos 541 do CPC e 255 do RISTJ.

3. A regra de isenção de custas e emolumentos inserta no § 2º do artigo 141 do 

ECA é de aplicação restrita às crianças e aos adolescentes quando partes, autoras ou 

rés em ações movidas perante a Justiça da Infância e da Juventude, não alcançando 

outras pessoas que eventualmente possam participar dessas demandas. Precedente: 

REsp n. 701.969-ES, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 22.03.2006. Incidência do 

óbice da Súmula n. 83-STJ, de seguinte teor: ‘Não se conhece de recurso especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da 

decisão recorrida’.

4. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 995.038-RJ, Rel. Min. Castro 

Meira, DJe 22.04.2008);

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990). Infração. Presença 

de menor em evento. Apelação deserta. Isenção de custas e emolumentos. Pessoa 

jurídica de direito privado. Impossibilidade. Artigo 198, I, do Estatuto. Regra 

dirigida a crianças e adolescentes. Precedentes.

I - Cuida-se de auto de infração instaurado contra pessoa jurídica de direito 

privado, instaurado por infringência ao artigo 249, in fine, da Lei n. 8.069/1990 - 

ECA, por ter sido constatada a presença de dois menores do evento Cabofolia.

II - A discussão está centrada na interpretação do artigo 198, I, da Lei n. 

8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação à isenção de custas 

e emolumentos processuais, tendo em conta que o recurso interposto pela ora 

recorrente foi considerado deserto pela instância ordinária.

III - Já decidiu esta egrégia Corte de Justiça que “A regra de isenção de 

custas e emolumentos prevista no § 2º do seu art. 141 se destina às crianças e aos 

adolescentes quando partes autoras ou rés em demandas movidas perante a Justiça 

da Infância e da Juventude, não sendo extensíveis a outras pessoas que porventura 

venham a participar dessas ações” (REsp n. 701.969-ES, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJ de 22.03.2006), sendo, pois, inviável a extensão do benefício legal à pessoa 

jurídica de Direito Privado. No mesmo sentido o REsp n. 830.533-AL, Rel. Min. 

Francisco Falcão, DJ de 24.08.2006.

IV - Recurso Especial improvido (REsp n. 1.040.944-RJ, Rel. Min. Francisco 

Falcão, DJe 15.05.2008);

Processual Civil e Civil. Agravo regimental no agravo regimental no agravo de 

instrumento. Estatuto da Criança e do Adolescente. Isenção de custas e emolumentos 

à pessoa jurídica de direito privado. Impossibilidade. Pretensão de reexame de prova. 
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Súmula n. 7-STJ. Divergência jurisprudencial não-demonstrada. Descumprimento 

dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do STJ.

1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou provimento a 

agravo de instrumento. Nas razões do agravo, sustenta-se, em síntese, que à época 

da propositura do recurso de apelação não havia qualquer determinação legal para 

que a recorrente efetuasse o preparo, nem ao menos tabela de custos informando 

o valor a ser recolhido. Portanto, era impossível efetuar o recolhimento de custas 

judiciais, não previstas em Lei e não regulamentadas pela Corregedoria Geral de 

Justiça. Afirma, também, violação dos arts. 198, I, da Lei n. 8.069/1990 e 519 do 

CPC.

2. A isenção de custas prevista no ECA refere-se apenas às ações ou 

procedimentos inerentes à Justiça da Infância e Juventude ajuizados por crianças 

e adolescentes ou em seus interesses, impossibilitando a extensão deste benefício 

legal à pessoa jurídica de direito privado.

3. Razões de recurso especial que revelam a pretensão da recorrente debater, 

por outra via, matéria de ordem fática discutida na causa e decidida com base em 

fatos e provas acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7-STJ.

4. Falta de demonstração das circunstâncias que identificassem ou 

assemelhassem os casos confrontados. Descumprimento, portanto, dos arts. 541, 

parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do Regimento Interno deste Sodalício.

5. Agravo regimental não-provido (AgA n. 955.493-RJ, Rel. Min. José Delgado, 

DJe 05.06.2008).

Em havendo iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
no mesmo sentido do entendimento esposado pela Corte de origem, mostra-se 
cabível a incidência por analogia do óbice contido na Súmula n. 83-STJ.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 848.508-SP (2006/0106577-3)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques
Recorrente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Procurador: Carim José Feres e outro(s)
Recorrido: Cosme Pereira dos Santos e outro
Advogado: Vicente Pinheiro Rodrigues e outro(s)
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EMENTA

Administrativo. Recurso especial. Responsabilidade civil do 
Estado. Dano moral. Abusos cometidos por policiais. Indenização. 
Redução. Impossibilidade. Sucumbência recíproca. Não-ocorrência. 
Súmula n. 326-STJ. Embargos de declaração. Multa. Não-incidência 
da Súmula n. 98-STJ.

1. Em casos excepcionais, é possível revisar a indenização por dano 
moral quando o valor fixado nas instâncias locais for exageradamente 
alto ou baixo, a ponto de maltratar o art. 159 do CC/1916 (arts. 186 e 
944 do CC/2002). A indenização deve ter conteúdo didático, de modo 
a coibir a reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima.

2. As instâncias locais - valendo-se dos critérios previstos no art. 
138 do CP - fixaram a indenização em 720 dias-multa, no valor de 1/3 
do salário-mínimo vigente à época do pagamento para cada um dos 
autores, o que totaliza, aproximadamente, R$ 144.000,00. Hipótese 
que não se mostra exagerado a ponto de redundar na revisão da 
condenação.

3. Ainda que os valores arbitrados a título de dano moral 
tenham sido em montante inferior ao pretendido pelo autor, não 
há sucumbência recíproca, uma vez que foram apenas estimativos. 
Súmula n. 326-STJ.

4. Os embargos declaratórios não foram opostos com propósito 
de prequestionamento. Não é caso de incidência da Súmula n. 98-
STJ.

5. Recurso especial não-provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Eliana Calmon, Castro Meira, Humberto Martins e Herman 
Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Castro Meira. 
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Brasília (DF), 18 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 13.02.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Recurso especial contra acórdão 
resumido nesta ementa (fl. 250):

Responsabilidade civil. Ação de indenização contra a Fazenda do Estado de São 

Paulo, objetivando o recebimento de danos morais e materiais, sob o fundamento 

de que investigadores de polícia invadiram o domicílio do autor e revistaram toda a 

casa, inclusive sacaram um revólver como forma de identificação. Laudo de exame 

de corpo de delito comprova que o investigador se desentendeu com o co-autor no 

interior da Delegacia, ocasião em que lhe agrediu, causando-lhe lesões corporais 

de natureza leve. Alegação do agressor de eventual legitima defesa ou mesmo de 

exercício regular do direito não demonstrada. Caracterização do dever da Fazenda 

do Estado de São Paulo indenizar os autores. Recurso adesivo dos autores provido, 

e reexame necessário e recurso voluntário da ré improvidos.

No recurso especial, a Fazenda do Estado de São Paulo queixa-se de ofensa 
aos arts. 186 do CC, e 20 e 538 do CPC e aponta divergência jurisprudencial. 
Alega, em resumo, que:

- o valor fixado a título de indenização por dano moral é exorbitante;

- é indevida a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração;

- os ora recorridos decaíram de parte significativa do pedido, razão pela 
qual não é devida a condenação em honorários de sucumbência (art. 20, § 4º, 
do CPC).

Contra-razões às fls. 291/294 e 297/299. O recurso foi admitido na origem 
(fls. 308/309).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento em parte do 
recurso e, nesta parte, pelo seu provimento (fls. 314/317).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): A primeira questão 
limita-se ao valor fixado a título de indenização por dano moral.
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O pedido de indenização decorre do fato de que o autor, ora recorrido, 
“teria sido submetido à procedimento irregular, que lhe ocasionou vexame e 
humilhação perante seus conhecidos, uma vez que foi colocado, desacompanhado 
de seus pais ou responsável, dentro de um ‘camburão’ policial e levado perante os 
comerciantes do bairro para que os mesmos indicassem se era ele ou não o autor 
do furto” (fl. 171).

A sentença concluiu que, em razão da conduta do investigador de polícia, 
“Everton ficou conhecido como ‘puxador de carro’ (fl. 138), foi demitido de 
seu emprego, foi exposto aos comerciantes do bairro como autor do delito 
sem nenhuma preservação, fazendo-se ‘tábula rasa’ dos preceitos cogentes do 
Estatuto da Criança e do Adolescente” (fl. 177).

As instâncias locais - valendo-se dos critérios previstos no art. 138 do CP 
- fixaram a indenização em 720 dias-multa, no valor de 1/3 do salário mínimo 
vigente à época do pagamento para cada um dos autores, o que totaliza, 
aproximadamente, R$ 144.000,00.

É possível revisar a importância estabelecida para indenização por dano 
moral somente quando o valor fixado nas instâncias locais for exageradamente 
alto ou baixo, a ponto de maltratar o art. 159 do CC/1916 (arts. 186 e 944 do 
CC/2002). Fora desses casos, incide a Súmula n. 7-STJ.

A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir reincidência 
do causador do dano sem enriquecer a vítima. Eis a jurisprudência: REsp n. 
521.434-TO, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 08.06.2006; AgRg no REsp n. 977.656-
RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 06.11.2007; REsp n. 472.671-MS, 
Rel. Min. Castro Meira, DJ 14.04.2008.

Eis a jurisprudência: REsp n. 104.6171-RN, Rel. Min. Carlos Fernando, DJ 
18.06.2008; REsp n. 718.632-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 1º.10.2007; AgRg 
no REsp n. 657.967-RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJ 16.08.2007; AgRg no Ag n. 
921.676-SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 05.05.2008.

No caso, o valor fixado pelas instâncias locais a título de indenização por 
dano moral não se mostra exorbitante.

Ainda que os valores arbitrados a título de dano moral tenham sido em 
montante inferior ao pretendido pelo autor, não há sucumbência recíproca, uma 
vez que foram apenas estimativos. Incide a Súmula n. 326-STJ.

Por fim, quanto à multa aplicada no julgamento dos embargos, vê-se que 
os declaratórios não foram opostos com propósito de prequestionamento. Não é 
caso de incidência da Súmula n. 98.
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Assim exposto, nego provimento ao presente recurso especial.

Mantidos os honorários de sucumbência fixados na origem.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 861.723-SP (2006/0137054-1)

Relatora: Ministra Eliana Calmon
Recorrente: Hermínia Cristina Ladaga Mariano Teixeira
Advogado: Celso de Jesus Pestana Duarte e outro(s)
Recorrido: Fazenda Nacional
Procuradores: Claudio Xavier Seefelder Filho
                       Simone Pereira de Castro e outro(s)

EMENTA

Processo Civil. Execução. Prescrição. Morte de advogado. 
Comunicação ao juízo. Justa causa inexistente. Transcurso de cerca de 
oito anos. Mora. Suspensão do processo. Jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Ressalva do entendimento pessoal da relatora.

1. Justa causa é evento imprevisto, comprovado nos autos, alheio 
à vontade das partes, que a impede de praticar determinado ato.

2. Inexistência de justa causa na regularização da representação 
processual, ante a ausência de comprovação nos autos.

3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a morte da parte ou de seu 
representante processual provocam a suspensão do processo desde 
o evento fatídico, sendo irrelevante a data da comunicação ao juízo. 
Precedentes da 3ª Seção, 3ª e 4ª Turmas.

4. Ressalva do entendimento pessoal da relatora, no sentido de 
que a norma do art. 265, I, do CPC, quando se refere à suspensão pela 
morte do patrono, deva ser interpretada de forma razoável, impedindo 
seja o usufruto de benefício usufruído pela parte que deu causa à 
mora.

5. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento 
da execução com a citação da Fazenda Pública.



JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA

175

RSTJ, a. 21, (214): 121-181, abril/junho 2009

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, deu provimento ao recurso, nos termos do voto 
do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto 
Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. 
Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministra Eliana Calmon, Relatora

DJe 05.03.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Eliana Calmon: Cuida-se de recurso especial interposto 
com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional contra acórdão 
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

Processual Civil. Embargos à execução de sentença. Desnecessária a intimação 

pessoal para início da execução. Repetição de indébito tributário. Prescrição da 

execução. Ocorrência.

I - Não há que se falar em falta de intimação pessoal para dar início à 

execução, pois, a intimação para a prática de atos processuais é feita ao advogado e 

não à parte, já que é aquele quem possui jus postulandi.

II - O prazo prescricional da execução é o mesmo da ação originária. Inteligência 

da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.

III - Conta-se a prescrição da ação de execução a partir trânsito em julgado da 

sentença do processo de conhecimento.

IV - Transcorrido o lapso prescricional quando da propositura da execução.

V - Apelação improvida.

VI - Sentença mantida. (fl. 47).

Foram opostos embargos de declaração para que a Corte regional se 
pronunciasse sobre a eficácia da intimação dirigida ao patrono da parte, 
falecido poucos dias antes da publicação da decisão que determinou o curso da 
execução.

Embargos acolhidos, consoante a ementa que segue:
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Processual Civil. Embargos de declaração. Falecimento de ex-patrono. 

Desnecessária a intimação pessoal para início da execução. Omissão sanada. 

Prescrição da execução mantida.

I - Omissão do acórdão embargado quanto ao falecimento do ex-patrono da 

embargante.

II - A notícia do falecimento do ex-patrono da recorrente somente foi trazida 

aos autos em 17.07.2001, ou seja, quando já decorridos quase oito anos do trânsito 

em julgado do feito de conhecimento, transparecendo nítida sua omissão quanto a 

eventual execução do título constituído.

III - Transcorrido o lapso prescricional quando da propositura da execução.

IV - Não há que se falar em falta de intimação pessoal para dar andamento ao 

feito, pois, pelos dados constantes dos autos à época em que efetivada, a intimação 

do advogado para a prática de atos processuais foi feita regularmente.

VI - Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão apontada, 

mantendo-se, contudo, o improvimento da apelação. (fl. 61).

No recurso especial, aponta-se ofensa aos arts. 183 e 265, I, do CPC, pois 
considera-se ineficaz a intimação endereçada a advogado já falecido (12 de maio 
de 1994) à época da comunicação judicial (19 de maio de 1994), razão pela qual 
antes da intimação da parte não se pode dar início ao lustro prescricional. Apóia-
se em justa causa para postular a renovação do ato e a nulidade dos decretos de 
prescrição. Outrossim, aduz dissídio jurisprudencial com o REsp n. 363.335-SP, 
rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar. (fls. 64/80)

Contra-razões às fls. 86/87, no sentido da manutenção do acórdão recorrido 
pelo reconhecimento da prescrição.

Recurso especial admitido à fl. 89. É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Eliana Calmon (Relatora): - Prequestionada a tese recursal, 
conheço do recurso. Na origem, cuida-se de pretensão à execução de repetição 
do indébito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado em 1993. 
Consta do relatório do acórdão recorrido:

O venerando acórdão de fls. 53/68 dos autos de conhecimento transitou em 

julgado em 29.11.1993, conforme certificado às fls. 70 daqueles autos.

Foram, então, as partes intimadas pelo Diário Oficial da Justiça do Estado de 

São Paulo de 23.12.1993 (fls. 71vº) da baixa dos autos, para requererem o que de 
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direito. Remetidos os autos à contadoria, foi proferido despacho para manifestação 

sobre a atualização da conta, publicado no DOE de 16.12.1994.

Novo despacho para a parte requerer o que de direito, transcorrido in albis o 

prazo para manifestação, e sido remetidos os autos ao arquivo em 15.05.1995 (fls. 

80vº).

O feito restou sobrestado até 17.05.2001, quando requerido o desarquivamento 

dos autos, tendo ainda sido pleiteada a citação da Ré para os fins do art. 730 do CPC 

apenas em 21.01.2002 (fls. 96).

É fato incontroverso que a parte somente comunicou o juízo sobre o 
falecimento de seu patrono em 2001. Discute-se, portanto, a eficácia da intimação 
realizada e a mora da parte em comunicar o juízo a perda da capacidade 
postulatória.

Sem dúvida, a intimação é ineficaz porque o advogado falecido não detém 
mais capacidade postulatória. Entretanto, a parte que permanece inerte durante 
mais de cinco anos em comunicar o juízo do falecimento do causídico para 
regularizar sua representação processual pode se beneficiar de sua própria mora, 
postergando o termo inicial da prescrição?

No voto, o relator do voto condutor afirma:

A ora embargante noticiou, nos autos em apenso, o falecimento de seu 

ex-patrono (fls. 88/90), bem como a falta de sua intimação pessoal para dar 

prosseguimento ao feito, em decorrência de tal fato, objetivando o afastamento da 

decretação da prescrição.

Todavia, observo que a notícia do falecimento somente foi trazida aos autos 

em 17.07.2001, ou seja, quando já decorridos quase oito anos do trânsito em 

julgado do feito de conhecimento. (fls. 58/59).

Inicialmente, não há comprovação de qualquer justa causa para imunizar a 
mora da exeqüente. Dispõe o art. 183 do CPC, tido por violado:

Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração 

judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não 

realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e 

que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo 

que lhe assinar.
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Pergunta-se: qual a justa causa que impediu a exeqüente de constituir novo 
patrono para diligenciar em juízo suas pretensões patrimoniais? A recorrente 
não responde, nem comprova nos autos. A morte do causídico, sem dúvida, é um 
evento imprevisto, alheio à sua vontade, que lhe impediu a prática da nomeação 
de outro patrono?

A nomeação de causídico é direito potestativo da parte representada e deve 
ser exercida em prazo razoável, com o que não se identifica o lapso temporal 
superior a um qüinqüênio.

Nesse sentido já decidiu esta Corte:

Processual Civil. Recurso especial. Violação do art. 535 do CPC. Inocorrência. 

Art. 183, do CPC. Devolução de prazo. Comprovação da justa causa em tempo 

razoável. Impossibilidade.

1. A restituição do prazo processual por justa causa, prevista na norma 

insculpida no art. 183, do CPC, permite, à parte impedida de praticar o ato, 

denunciar o fato e requerer a restituição ou prorrogação do prazo, sendo certo que, 

quanto ao momento de fazê-lo, é cediço na doutrina clássica que: “O Código não 

disciplina o procedimento a seguir para a comprovação da causa do impedimento. 

Há necessidade de procurar preencher o vazio.

Desde logo, cumpre ter em mente que, de regra, enquanto durar o impedimento 

o interessado poderá não estar em condições de diligenciar no sentido de alegá-lo. 

Mas, e cessado o impedimento? Nesse caso, parece que a alegação terá de ser 

produzida incontinenti. À míngua de qualquer outro prazo, dever-se-á observar o do 

art. 185. Logo, cessado o impedimento terá o interessado cinco dias para ir pleitear 

o reconhecimento de ter havido justa causa e a correspondente devolução do prazo. 

É preciso considerar, ainda que, impedimento para a prática de qualquer ato pode 

constituir justa causa até determinado momento, deixando de sê-lo daí por diante.”  

(grifou-se) (Moniz de Aragão, Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. II, pág. 

142/143).

2. A ofensa ao art. 535 do CPC pressupõe que o Tribunal de origem não tenha, 

nem sucintamente, se pronunciado de forma clara e suficiente sobre a questão 

posta nos autos. Isto porque o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 

suficientes para embasar a decisão. Inexistência de violação.

3. A  jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a 

parte prejudicada deve requerer e comprovar a justa causa no prazo legal para a 

prática do ato ou em lapso temporal razoável, assim entendido até cinco dias após 

cessado o impedimento, sob pena de preclusão, consoante previsão do art. 185, 
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do CPC. (Precedentes: REsp n. 623.178-MA, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ 

03.10.2005; AgRg no Ag n. 225.320-SP, 6ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 

DJ 07.06.1999; AgRg no RMS n. 10.598-MG , 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJ 04.10.1999; AgRg no Ag n. 227.282-SP, 6ª Turma, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07.06.1999).

4. In casu, a juntada do mandado de citação e intimação da Fazenda Nacional 

se deu em 10.11.2003 e o pedido de devolução de prazo somente ocorreu em 

08.01.2004, após o decurso do prazo legal e dos 5 dias posteriores ao cessamento do 

impedimento, o qual se deu em 16.12.2003, uma vez que os autos foram restituídos 

ao cartório.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 732.048-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

17.10.2006, DJ 09.11.2006, p. 256).

Agravo interno. Agravo de instrumento. Devolução de prazo para recurso. 

Ausência de comprovação da justa causa em prazo razoável. Preclusão. Dissídio 

jurisprudencial não comprovado.

I - A justa causa impeditiva de prática de ato pela parte deve ser alegada no 

devido tempo, ou em interstício razoável, não podendo valer-se de requerimento de 

prorrogação ou de nova publicação da decisão após dois anos da certidão do trânsito 

em julgado.

II - Só se conhece do recurso especial pela alínea c, se o dissídio jurisprudencial 

estiver comprovado nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e 255, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno desta 

Corte, com a descrição da similitude fática e dos pontos divergentes das decisões. 

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 468.043-PR, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, 

julgado em 06.04.2006, DJ 08.05.2006, p. 195)

Quanto à suspensão do processo pelo falecimento do patrono, entendo que 
cabe às partes diligenciarem sua representação processual em prazo razoável, 
comunicando brevemente o juízo da causa para sustar o curso da demanda, sob 
pena de responder por sua mora. Não pode o Poder Judiciário e a parte adversa 
ficar à mercê da conduta da exeqüente em comunicar algo que lhe compete, 
com vistas, inclusive, a obter rápida satisfação de seu direito violado. O preceito 
contido no art. 265, I, do CPC deve ser interpretado com razoabilidade, de 
modo a resguardar o interesse das partes vítimas do imprevisto, bem como a 
eficiência e celeridade da marcha processual, com vistas a impedir que alguns 
dos conflitantes perceba benefício fruto de sua própria inércia.
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Nesse sentido já decidiu esta Corte por acórdão posterior ao apontado pelo 
recorrente:

Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno. Aferimento de 

tempestividade no protocolo da secretaria desta Corte. Irregularidade na intimação. 

Ausência. Falha dos advogados. Embargos de declaração rejeitados.

I- Os recursos internos são aferidos com base na data em que a petição recursal 

é, efetivamente, protocolada na Secretaria desta Corte.

II- Não existe irregularidade na intimação de advogado quando não há nos 

autos notícia de seu falecimento. Há, na verdade, falha das atuais procuradoras que 

não procuraram informar ao juízo tal fato.

II- Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no Ag n. 461.375-RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 21.08.2003, DJ 29.09.2003, p. 312).

Contudo, esta Corte é um Tribunal de precedentes, de modo que se deve 
aplicar a jurisprudência existente sobre a matéria, no sentido de que se suspende 
o curso processual desde o evento fatídico morte, sendo irrelevante a data da 
comunicação ao juízo. Nesse sentido:

Ação rescisória. Art. 489 do Código de Processo Civil. Suspensão da decisão 

rescindenda. Tutela antecipada. Excepcionalidade. Pressupostos autorizadores. Art. 

273 do Código de Processo Civil. Decisão deferitória. Verossimilhança da alegação. 

Existência. Agravo desprovido.

I - Não obstante o disposto no 489 do Código de Processo Civil - “A ação 

rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda.” - o Superior Tribunal 

de Justiça tem entendido ser cabível, excepcionalmente, a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela em ação rescisória com o fito de suspender a execução da 

decisão rescindenda, desde que presentes os requisitos do artigo 273 do Código de 

Processo Civil.

II - Na hipótese dos autos resta configurada a ocorrência de fundado receio de 

dano de difícil reparação, bem como a existência de razões suficientes, baseadas na 

prova inequívoca, capazes de convencer sobre a existência da verossimilhança das 

alegações da autora.

Afinal, a morte do procurador de uma das partes suspende o processo no exato 

momento em que ocorreu, mesmo que o fato não tenha sido comunicado ao juiz da 

causa, sendo nulos os atos praticados posteriormente.

III  - Agravo interno desprovido.
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(AgRg na AR n. 2.995-RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado 

em 10.03.2004, DJ 19.04.2004, p. 151)

Falecimento da parte. Suspensão do processo. Precedentes da Corte.

1. Precedentes da Corte assentam que a “morte de uma das partes suspende 

o processo desde sua ocorrência, irrelevante, sob este aspecto, o instante em que ao 

Juízo foi comunicado o óbito” (REsp n. 32.667-PR, Relator o Senhor Ministro Fontes 

de Alencar, DJ de 23.09.1996).

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 270.191-SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 11.12.2001, DJ 

08.04.2002, p. 209).

Suspensão do processo. Morte da parte.

- o ato declarativo da suspensão do processo por causa da morte da parte tem 

efeito ex tunc.

- Recurso especial atendido.

(REsp n. 32.667-PR, Rel. Ministro Fontes de Alencar, Quarta Turma, julgado 

em 24.06.1996, DJ 23.09.1996, p. 35.109)

Embargos à execução. Suspensão do processo. Morte do procurador da parte. 

A instantaneidade da suspensão do processo decorre mesmo da morte do advogado 

da parte. Recurso especial atendido. Maioria.

(REsp n. 49.307-RJ, Rel. Ministro Fontes de Alencar, Quarta Turma, julgado 

em 10.10.1994, DJ 07.11.1994, p. 30.025)

Com estas considerações, dou provimento ao recurso especial para 
determinar o prosseguimento da execução com a citação da Fazenda Pública.

É o voto.





Jurisprudência da Segunda Seção





EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 876.527-
RJ (2008/0111030-3)

Relator: Ministro Sidnei Beneti
Embargante: Marilene Gonçalves Tenenbaum e outro
Advogado: Augusto Alves Moreira
Embargado: Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções
Advogado: José Gagliardi e outro(s)

EMENTA

Embargos de divergência no recurso especial. Contrato 
imobiliário. Ação de rescisão. Inadimplência do construtor para a 
entrega da obra na data aprazada. Correção monetária. Marco inicial. 
Data do desembolso das prestações pagas. Precedentes. Provimento.

O marco inicial da correção monetária nas condenações de 
restituição das importâncias pagas pelo comprador do imóvel, ante 
a inadimplência do construtor em entregar a obra na data aprazada, 
sem culpa do comprador, é a data do desembolso de cada quantia paga 
pelo adquirente, com o propósito de evitar-se o enriquecimento sem 
causa do construtor, na linha da jurisprudência da Corte.

Embargos de divergência providos fixando-se como termo inicial 
da correção monetária a data do desembolso das prestações pagas 
pelos embargantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer dos embargos de divergência e lhes dar provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Carlos Fernando Mathias (Juiz 
Federal convocado do TRF 1ª Região), Aldir Passarinho Junior, João Otávio de 
Noronha e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

Brasília (DF), 10 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

Ministro Sidnei Beneti, Relator

DJe 18.03.2009



186

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sidnei Beneti: 1.- Marilene Gonçalves Tenenbaum e outro 
interpõem embargos de divergência no recurso especial (fls. 845/849) contra 
o Acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte, Relator o E. Ministro João 
Otávio de Noronha que, em ação de rescisão de contrato imobiliário firmado entre 
os embargantes e Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções, entendeu que 
a correção monetária tem como marco inicial a data da prolação da sentença que 
fixa o quantum indenizatório (fls. 789/799). O Acórdão embargado encontra-se 
assim ementado (fl. 799):

Ação de rescisão de contrato. Empreendimento imobiliário. Impontualidade 

na entrega da obra. Danos morais.

1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, 

que  pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de  

cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta 

como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o 

descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível.

2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como 

marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

2.- Buscam os embargantes o cômputo da correção monetária relativa à 
restituição das importâncias pagas desde o desembolso das quantias, a fim de 
evitar-se o enriquecimento sem causa, eis que a correção nada acresce ao montante 
a ser devolvido, apenas preserva seu valor real (fls. 804).

3.- Para comprovar a divergência, colacionaram os acórdãos proferidos pela 
Terceira Turma desta Corte, nos REsp n. 93.995-RJ e n. 35.697-0-SP, que estão 
assim ementados, respectivamente:

Compra e venda. Não aperfeiçoamento do negocio. Restituição de parcelas 

pagas. Correção monetária. Incidência.

Impossibilitado o aperfeiçoamento do negocio contratado, sem culpa dos 

compradores, imperiosa se faz a restituição das importâncias pagas, com correção 

monetária que será devida desde o desembolso das quantias, a fim de evitar-se 

o enriquecimento sem causa, eis que a correção nada acresce ao montante a ser 

devolvido, apenas preserva seu valor real.

Recurso não conhecido.

(REsp n. 35.697-0-SP, Rel. Ministro Cláudio Santos, DJ 15.05.1995);
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Perdas e danos. Negado tenham os autores deixado de lucrar, não há como 

impor condenação a esse título. Matéria de fato que não se expõe a reexame no 

especial.

Honorários. Havendo condenação, a base de cálculo será o valor dessa.

Correção monetária e juros. Incidência a partir do desembolso, por aplicação 

do artigo 36 da Lei n. 4.591/1964 também quando o incorporador dá causa à não 

realização do empreendimento.

(REsp n. 93.995-RJ, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, DJ 24.08.1998);

4.- Sustentam os ora embargantes a ocorrência de divergência com os 
Acórdãos colacionados, nos termos do art. 266, § 1º, combinado com o art. 255, §§ 
1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, reconsiderou-se a 
decisão de fls. 845/849 que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, 
admitindo-os para discussão e determinando-se a abertura de vista à embargada 
para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 864/865), que foi atendida 
às fls. 874/879.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sidnei Beneti (Relator): A irresignação merece prosperar.

5.- O Acórdão embargado entendeu que, como ocorre em casos de desistência 
do comprador, o marco inicial da correção monetária é a data da prolação da 
sentença que fixa o quantum indenizatório, nos casos de indenização por dano 
moral, concluindo in verbis:

d) artigo 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/1981 e artigo 1º, parágrafo único, do 

Decreto n. 86.649/1981

Sustenta a  recorrente que os normativos acima citados foram vulnerados 

porque a atualização monetária referente à devolução das parcelas indevidamente 

pagas deve ser computada a partir do ajuizamento da ação, e não da data do 

vencimento de prestação.

Com razão a recorrente, porquanto conforme entendimento pacífico deste 

Tribunal, a correção monetária tem como marco inicial a data da prolação da 

sentença que fixa o valor indenizatório.

Confira-se:

Recurso especial. Manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito 

e em registro de protesto após o pagamento da dívida. Dano moral configurado. 
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Redução do valor. Princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Correção 

monetária. Termo inicial. Arbitramento da indenização. Recurso conhecido em parte 

e, no ponto, provido.

1. A despeito da interposição dos embargos declaratórios o e. Tribunal a quo 

não apreciou a questão à luz do artigo 26 § 1º e 2º da Lei n. 9.492/1997. Aplicação 

da Súmula n. 211 desta Corte. Dever do credor em providenciar o cancelamento do 

protesto e da inscrição no Serasa após o pagamento da dívida. Aplicação do CDC. 

Precedentes.

2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido 

de que evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação do ressarcimento pelo 

dano moral, pelas instâncias ordinárias, viola os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, tornando possível, assim, a revisão da aludida quantificação.

3. O termo inicial da correção monetária é o arbitramento da indenização e 

não a data do ajuizamento da ação.

4. Recurso conhecido em parte e, no ponto, provido para determinar a redução 

da indenização a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (REsp n. 897.089-SP, relator Ministro 

Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 02.04.2007.)

6.- O caso dos autos, entretanto, trata de situação diversa, ou seja, de 
restituição das importâncias pagas pelo comprador de imóvel, ante a inadimplência 
do construtor em entregar a obra na data aprazada, sem culpa do comprador. 
Nessa hipótese, o entendimento desta Corte é de que a correção monetária 
tenha início desde o desembolso das quantias, com o propósito de evitar-se o 
enriquecimento sem causa do construtor.

A propósito os precedentes da própria Quarta Turma desta Corte:

Civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. Promessa de compra e 

venda de unidade imobiliária em construção. Rescisão. Devolução das parcelas 

pagas. Correção monetária e juros.

1. Aferir se a empresa-ré é sucessora da primitiva construtora responsável 

pela construção e incorporação da obra demanda a interpretação das cláusulas 

do contrato firmado entre as mesmas, o que não rende ensejo a recurso especial 

(Súmula n. 5-STJ).

2. A necessidade de prova pericial para determinar se os dispêndios feitos 

pelos promitentes-compradores foram efetivamente empregados na obra é questão 

não enfrentada pelo Tribunal de origem, ressentindo-se o recurso, no particular, do 

indispensável prequestionamento.
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3. A devolução integral das quantias pagas tem por base o inadimplemento 

contratual da empresa-ré, fundamento contra o qual não se insurge a recorrente, 

atraindo o óbice da Súmula n. 283-STF.

4. A correção monetária é devida a partir do desembolso das parcelas. 

Precedentes.

5. A matéria contida no art. 1.062 do Código Civil de 1916 não foi debatida 

pelo aresto recorrido, não tendo como alcançar, assim, o pronunciamento desta 

Corte.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 658.531-RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 1º.10.2007);

Recurso especial. Embargos do devedor. Promessa de venda e compra. 

Rescisão judicial. Determinação de restituição pelo promitente-vendedor de parte 

do montante pago. Correção monetária. Juros de mora. Termo inicial. Recurso 

parcialmente provido.

1. É assente nesta E. Corte de Uniformização Infraconstitucional que a correção 

monetária não constitui gravame ao devedor, não é um plus na condenação, mas 

tão-somente fator que garante a integra restitutio, que representa a recomposição do 

valor real da moeda aviltada pela inflação. Destarte, para que a devolução se opere 

de modo integral a incidência da correção monetária deve ter por termo inicial o 

momento dos respectivos desembolsos, quando aquele que hoje deve restituir já 

podia fazer uso das importâncias recebidas.

2. De igual modo é mansa a orientação no sentido de que os juros de mora, 

como acessórios do capital, são exigíveis, ainda que não haja pedido expresso ou 

determinação na sentença, na qual se reputam implicitamente incluídos, consoante 

enunciado sumular n. 254 do C. Supremo Tribunal Federal.

3. A situação sub examen envolve particularidades que merecem destaque, 

quais sejam: a rescisão contratual foi postulada pelo ora recorrente em razão do 

inadimplemento da recorrida e havia expressa previsão contratual de decaimento de 

todas as parcelas pagas na hipótese de rescisão por culpa da promitente-compradora. 

Assim, afigura-se cristalino que a obrigação de reembolso de percentual do montante 

pago somente surgiu com a redução da cláusula penal determinada, já em sede de 

apelação, na ação de conhecimento.

4. Se antes do v. acórdão que concluiu pelo reembolso de parte do valor pago 

não se pode falar sequer na existência da obrigação de restituição, revela-se claro 

que somente com a passagem em julgado de tal decisão é que se tem por devida a 

prestação, não se podendo falar, até então, em constituição em mora. Logo, os juros 
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decorrentes da mora devem ser computados, in casu, a partir do trânsito em julgado 

da decisão proferida no processo de conhecimento.

5. Recurso parcialmente provido.

(REsp n. 737.856-RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 26.02.2007).

7.- Anotem-se, por oportuno, os julgados da Terceira Turma deste 
Tribunal:

Processual Civil. Agravos no agravo de instrumento. Promessa de compra 

e venda de imóvel. Inadimplência do promitente-vendedor. Rescisão contratual. 

Retenção de parcelas pagas e denunciação da lide. Interpretação de cláusula 

contratual. Reexame de prova. Impossibilidade.

- São vedados a interpretação de cláusula contratual e o reexame do acervo 

fático-probatório do processo em sede de recurso especial.

-Na restituição das prestações pagas, é devida correção monetária desde o 

desembolso. Precedentes.

-Vencido o autor em um dos três pedidos formulados, há sucumbência 

recíproca. Precedentes.

Agravos não providos.

(AgRg no Ag n. 589.349-RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 

de 14.02.2005);

Consórcio de bens imóveis. Devolução das parcelas pagas. Taxa de 

administração.

1. A devolução das parcelas pagas deve obedecer ao que assentado na 

jurisprudência para o consórcio de automóveis, ou seja, far-se-á até trinta dias após 

o encerramento do plano, correndo os juros dessa data e a correção monetária de 

cada desembolso.

2. Não havendo regra específica limitando os valores da taxa de administração, 

diversamente do que ocorre no consórcio de automóveis, deixada para o contrato, 

a modificação deste somente caberia em caso de abuso, despropósito ou falta de 

moderação, o que não ocorre neste feito.

3. Recurso especial conhecido e provido, em parte.

(REsp n. 612.438-RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 

19.06.2000).
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8.- Forte em tais razões, acolhem-se os embargos de divergência, a fim de 
que prevaleça o entendimento já pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, 
para o caso de rescisão sem culpa do comprador, fixando-se como termo 
inicial da correção monetária a data do desembolso das prestações pagas pelos 
embargantes.

VOTO-ANTECIPADO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Melhor examinando a matéria posta, 
acredito que me equivoquei; pensei tratar-se de uma questão que aplicamos para 
dano moral, que é a partir da prolação da sentença. Como se trata de restituição 
da parcela, a manutenção do capital impõe que seja da data do desembolso dela. 
É isso que me parece o correto. Desde que o comprador pagou e tem direito à 
devolução, a partir do desembolso, tem que ser restituído.

Adianto meu voto para acompanhar, nesse ponto, o Sr. Ministro Sidnei 
Beneti.





Jurisprudência da Terceira Turma





AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 501.458-
PR (2002/0170640-2)

Relator: Ministro Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ-BA)
Agravante: CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda
Advogados: Carolina Dolabela de Lima e Vasconcelos e outro(s) 
                     Marcelo Tesheiner Cavassani e outro(s)
                     Úrsula Ribeiro de Figueiredo Teixeira
Agravado: Hélio Gomes Oliveira e outro(s)
Advogado: Ary Bracarense Costa Junior e outro

EMENTA

Agravo regimental. Consórcio. Rescisão do contrato. Devolução 
de parcelas. Correção monetária. Ausência de prequestionamento.

1. “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando 
de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante 
de plano de consórcio” (Súmula n. 35-STJ).

2. Ausência de prequestionamento do critério a ser adotado no 
cálculo da atualização dos valores pagos. Incidência das Súmulas n. 
282 e n. 356-STF.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento 
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 
Ministros Nancy Andrighi, Massami Uyeda, Sidnei Beneti e Vasco Della Giustina 
(Desembargador convocado do TJ-RS) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ-BA), Relator

DJe 23.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ-BA): 
Consórcio Nacional Ford S/A interpõe agravo regimental à decisão de fls. 
148/149, assim ementada:
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Agravo de instrumento. Recurso especial. Consórcio. Devolução de prestações 

pagas. Correção monetária. Enunciados n. 35 e n. 83-STJ.

I. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição dos valores 

pagos, incidindo a correção monetária a partir da data do respectivo desembolso.

II. O recurso especial não prospera quando a decisão recorrida encontra-se em 

harmonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria.

Agravo a que se nega provimento.

Alega o agravante, em síntese, que “enquanto o acórdão recorrido 
determinou que o cálculo da correção monetária deveria ser feito com base nos 
índices oficiais, os acórdãos paradigmas aplicaram a nova regulamentação do 
Banco Central que determina que a fórmula a ser utilizada para a atualização 
do montante a ser devolvido terá como base o percentual do valor do bem, 
correspondente às prestações que chegaram a ser pagas” (fl. 157). Requer o 
afastamento das Súmulas n. 35 e n. 83 do STJ, bem como o reconhecimento do 
dissídio jurisprudencial.

É o breve relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ-BA) 
(Relator): Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste, 
devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o acórdão recorrido decidiu a lide com 
base no entendimento esposado na Súmula n. 35 desta Corte, de que é devida a 
correção monetária das parcelas pagas ao consorciado, em caso de desistência ou 
exclusão do grupo. Aplica-se, in casu, o enunciado n. 83 da Súmula desta Corte.

Lado outro, cumpre esclarecer que a decisão agravada não tratou acerca da 
discussão do critério de correção monetária a ser aplicado e, tampouco, sobre 
a regulamentação do Banco Central que supostamente restaria desatendida, 
conforme extrai-se dos autos:

Além disso, a correção monetária deve ser aplicada desde a data dos respectivos 

desembolsos e os índices que deverão ser utilizados para tal correção serão aqueles 

determinados pela sentença do Juízo Monocrático. Essa correção trata-se de uma 

simples recomposição do valor da moeda corroído pela inflação no decorrer dos 

tempos. (fl. 199)

Assim, verifica-se a ausência de prequestionamento acerca do tema, 
acarretando a incidência das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF à espécie.
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Ademais, compete a esta Corte em sede de recurso especial tão somente a 
análise de violação a lei federal, não incluindo neste conceito portarias e demais 
atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas. Por 
conseguinte, descabida a análise da aplicabilidade da nova regulamentação do 
Banco Central. (REsp n. 88.396, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 
13.08.1996; AgRg no Ag n. 573.274, 2ª Turma, Min. Franciulli Netto, DJ de 
21.02.2005).

Quanto ao dissídio, obstada a apreciação da causa pela falta de 
prequestionamento, não há que se falar em divergência.

Confira-se: 

Civil e Processual. Agravo regimental. Contrato de arrendamento mercantil. 

Medidas provisórias n. 2.160 e 2.170/2001. Ausência de prequestionamento. 

Súmulas n. 282 e 356-STF e 211-STJ. Julgamento monocrático amparado em 

súmula do STF. Capitalização mensal dos juros. Vedação. Súmula n. 121-STF. 

Temas pacificados. Recurso manifestamente improcedente. Multa, art. 557, § 2º, 

do CPC. I. As questões federais não enfrentadas pelo Tribunal estadual recebem o 

óbice das Súmulas n. 282 e 356 do C. STF e 211-STJ, que se aplicam inclusive à 

divergência jurisprudencial alegada, não podendo, por falta de prequestionamento, 

ser debatidas no âmbito do recurso especial. II. Não ocorre violação ao direito 

do jurisdicionado quando o relator proferir decisão monocrática nos termos das 

Súmulas ou da jurisprudência dominante do STF e STJ, conforme expressamente 

autorizado pelo art. 557 do Código de Processo Civil. III. Ainda que expressamente 

pactuada, é vedada a capitalização mensal dos juros em contrato de mútuo, 

somente admitida nos casos previstos em lei. Incidência do art. 4º do Decreto n. 

22.626/1933 e da Súmula n. 121-STF. IV. Sendo manifestamente improcedente e 

procrastinatório o agravo, é de se aplicar a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, 

de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de 

novos recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta. (4ª Turma, 

AgRg no REsp n. 798.055-GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 

17.04.2006, p. 205).

Posto isto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
N. 20.420-MS (2005/0121581-6)

Relator: Ministro Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ-BA)
Agravante: Luiz Roberto Belini
Advogado: Manuel Ferreira da Costa Moreira
T. Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única de Bonito-MS
Agravado: Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador: José Wanderley Bezerra Alves e outro(s) 
Agravado: Justina Ignes Oselame Hoffmann e outro(s)

EMENTA

Agravo interno. Recurso ordinário em mandado de segurança. 
Perda de objeto da ação mandamental. Direito de retenção. Compra e 
venda de imóvel. Liminar concedida em ação cautelar de arresto para 
depósito em juízo do valor retido. Quitação da dívida. Fim do direito 
de retenção. Improvimento.

Se o impetrante deixou de ser titular do crédito objeto do arresto, 
prejudicado encontra-se o ato coator impositivo do depósito em juízo 
do mencionado crédito, a ensejar o perecimento do objeto da ação 
mandamental.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça,por unanimidade, negar provimento 
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 
Ministros Nancy Andrighi, Massami Uyeda, Sidnei Beneti e Vasco Della Giustina 
(Desembargador convocado do TJ/RS) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 05 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ-BA), Relator

DJe 24.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ-BA): Cuida-
se de agravo regimental manejado por Luiz Roberto Belini contra decisão (fls. 
175/177) da lavra do Eminente Ministro Castro Filho, assim ementada:
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Processo Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Perda de objeto 

do mandado de segurança. Compra e venda de imóvel. Retenção de pagamento 

em razão de condição suspensiva. Liminar concedida em ação cautelar de arresto 

para depósito em juízo do valor retido. Decisão posterior que suspende os efeitos 

da medida.

Perde o objeto o mandado de segurança impetrado contra decisão que 

determinou o depósito judicial de valor retido, em razão de condição suspensiva 

havida em negócio de compra e venda de imóvel, após obtida pelo impetrante, 

decisão que suspende os efeitos da referida liminar.

Recurso ordinário ao qual se nega seguimento.

Sustenta o agravante não ter a decisão agravada afastado o ato judicial 
atacado pelo writ,  qual seja o impositor da obrigação de depositar em juízo 
crédito que contra si terceiro possuía, este, ré em ação cautelar onde arrestado o 
mencionado crédito. Afirma a subsistência do objeto da impetração, ancorando-
se em jurisprudência dessa Corte no sentido de que “não havendo nos autos 
qualquer prova de que a autoridade tenha revisto o ato indigitado coator, não 
pode o feito ser extinto sem julgamento do mérito pela perda do objeto”. Pugna 
pela reconsideração da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ-BA) 
(Relator): O recurso não merece acolhida, despontando dos autos a inequívoca 
perda de objeto da ação mandamental e conseqüente inaplicabilidade ao caso 
concreto da jurisprudência invocada.

Com efeito,  o ato atacado pelo mandamus determinante do depósito em 
juízo de determinado crédito retido pelo impetrante, foi suspenso pela decisão 
de fls. 50/53, garantindo provisoriamente a sua retenção daqueles valores. Se, 
posteriormente, o impetrante apresentou a quitação da avença, demonstrando 
ter finalizado o negócio jurídico ensejador do seu direito de retenção e do 
crédito objeto do ato atacado, não possuindo mais a titularidade desse crédito, 
prejudicada resta a liminar deferida em favor do direito de retenção, a evidenciar 
o perecimento do objeto do mandado de segurança, pois o ato coator não mais 
encontra suporte fático para subsistir. Ou seja: quitada a dívida inexiste o direito 
de retenção e também qualquer crédito hábil a ser arrestado.

Assim, não há mais perquirir sobre o direito de retenção ou obrigatoriedade 
do depósito em juízo do valor retido, por não mais ser o impetrante titular 
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do crédito objeto do ato impugnado, a revelar o acerto do acórdão recorrido 
ratificado pela decisão ora agravada.

Confluente às razões expostas, nega-se provimento ao agravo.

RECURSO ESPECIAL N. 1.014.624-RJ (2007/0219810-7)

Relator: Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado 
              do TJ-RS)
Recorrente: EMI Music Brasil Ltda
Advogados: George Eduardo Ripper Vianna e outro(s)
                  Sérgio Luiz Silva e outro(s)
                    Francisco Carlos Collet e Silva e outro(s)
Recorrido: Margareth de Medeiros Tocantins
Advogados: Frederico de Moura Leite Estefan e outro(s)
                  Renato Oliveira Ramos
Interes.: J T Meirelles
Advogado: Sydney Limeira Sanches e outro(s)

EMENTA

Civil. Prescrição. Direito de imagem. Violação continuada. Para 
fins prescricionais, o termo a quo, envolvendo violação continuada 
ao direito de imagem, conta-se a partir do último ato praticado. 
Ausência de elementos probatórios quanto à autorização anterior  
para a publicação da fotografia. Exploração de imagem sem contrato 
escrito, se limita ao prazo máximo de cinco anos. Art. 49, III da Lei n. 
9.610/1998. Valor moral arbitrado em consonância com jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça por 
unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo Furtado (Desembargador convocado 
do TJ-BA), Nancy Andrighi, Massami Uyeda e Sidnei Beneti votaram com o Sr. 
Ministro Relator.
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Brasília (DF), 10 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ-RS), 
Relator

DJe 20.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ-
RS): Trata-se de recurso especial interposto, com fulcro no art. 105, inciso III, 
alíneas a e c, do permissivo Constitucional, contra decisão exarada pela Décima 
Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que restou assim 
ementada:

Civil. Processo Civil. Prescrição. Inépcia da inicial. Legitimidade passiva. 

Direito de imagem. Uso desautorizado. Dano moral. Dano material. Quantificação. 

Ação indenizatória pelo uso indevido de fotografia de vencedora de concurso de 

Miss Senhorita Rio na capa de obra fonográfica reeditada. A lesão reclamada na 

inicial consiste na edição desautorizada da imagem da Autora na capa de compact-
disc relançado em 2002. A partir desta data flui o prazo prescricional e como a 

ação foi proposta em 2005 não ocorreu a alegada perda do direito. A falta na peça 

inicial de especificação do valor almejado pela Autora a título de reparação para o 

dano moral não retira a certeza e determinação do pedido, pois o arbitramento da 

verba fica a critério do julgador e tais requisitos são atendidos no próprio pedido 

indenizatório. Se a inicial indica os Réus como causadores dos danos objeto do 

ressarcimento, no plano processual possuem legitimidade para comporem o pólo 

passivo da lide. A fotografia de modelo da época em que sagrou vencedora de 

concurso de Miss Senhorita Rio ilustrada na capa de obra fonográfica ofende o 

direito de imagem considerando a falta de autorização expressa da titular do direito 

lesado, e sujeita o agente a indenizar os danos decorrentes do ato ilícito. A fotografia 

tirada há quase 40 (quarenta) anos não inibe o direito indenizatório por inexistir 

autorização expressa do titular do direito, pois a lei exige expressa previsão no 

contrato para a transferência definitiva do direito do autor. Nem há de se presumir 

o consentimento com o uso da imagem, porque se não houver previsão contratual 

em sentido contrário, o prazo máximo de exploração da imagem é de cinco anos. O 

executor da obra fonográfica responde pela reparação dos danos em concorrência 

com a gravadora porque não há prova de ter alienado todos os direitos decorrentes 

da exploração no mercado da obra fonográfica para esta e porque auferiu benefício 

com o uso desautorizado da imagem. O dano moral deriva do próprio ato ilícito, 

consubstanciado no uso indevido da fotografia da Autora na capa do disco. Valor da 
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indenização arbitrado em harmonia com o princípio da razoabilidade, considerando 

o evento, suas conseqüências e a capacidade das partes. O dano material não 

corresponde à participação na venda do produto fonográfico com a imagem da 

Autora no mercado internacional, mas sim aos honorários profissionais cobrados 

por modelo de primeira linha para serviço de igual natureza. Desprovimento do 

agravo retido e parcial provimento dos apelos.

A recorrente, EMI Music Brasil Ltda., sustenta que a decisão hostilizada, ao 
desacolher as preliminares de prescrição e inépcia da inicial, violou o disposto no 
artigo 177 do CCB/1916, aplicável à espécie por força do artigo 2.028 do Novo 
Código Civil e ao artigo 286 do Código de Processo Civil. No mérito, refere a 
impossibilidade de condenação em danos materiais e morais. Requer a redução 
do dano extrapatrimonial para R$ 13.000,00. Apresentou dissídio pretoriano, 
em relação à prescrição, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo 
sufragou decisão que diverge da posição adotada na decisão recorrida.

O recurso foi admitido pela divergência jurisprudencial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ-RS) 
(Relator): O recurso especial engloba três questões jurídicas a serem debatidas.

Relativamente à violação ao disposto no art. 286 do Código de Processo Civil 
e à suposta inépcia da inicial, em face da apresentação de pedido genérico, sem 
razão o recorrente, porquanto a simples leitura da exordial deixa absolutamente 
claro, que as pretensões da recorrida são pela reparação dos danos materiais e 
extrapatrimoniais.

Ademais, as duas reparações pretendidas - material e moral - não são 
passíveis de aferição imediata, porquanto o primeiro (dano material) depende 
de liquidação de sentença e o segundo (dano extrapatrimonial) depende de 
avaliação e arbitramento do julgador da causa.

Saliento, ainda, que no caso de dano moral, este Superior Tribunal de 
Justiça já firmou entendimento, de que é plenamente possível a veiculação de 
pedido genérico, sem que se caracterize a pretendida inépcia da inicial.

Nesse sentido, o REsp  n. 175.362-RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 
de 06.12.1999 e o REsp n. 261.028-RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 
DJ de 20.08.2001, este último assim ementado:
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Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Responsabilidade do banco 

que causou a inscrição do nome da autora no Bacen. Pedido incerto. Art. 21 do 

Código de Processo Civil. Precedentes da Corte.

1. Pedindo a inicial que o dano moral seja fixado segundo o prudente arbítrio 

do Magistrado, não viola qualquer dispositivo de lei federal a fixação em quantia 

certa.

2. Provado o fato, não há necessidade da prova do dano moral, nos termos de 

persistente jurisprudência da Corte.

3. Se o pedido é de danos materiais e morais, o deferimento, apenas, do dano 

moral provoca a incidência do art. 21 do Código de Processo Civil.

4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.

Assim, escorreito o posicionamento do acórdão recorrido, no particular.

A segunda questão a ser enfrentada é de se estabelecer o termo a quo da 
contagem do prazo prescricional, no caso de indenização pelo uso da imagem da 
recorrida.

Com efeito, o recurso restou admitido pela existência de alegada divergência 
jurisprudencial entre julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e de São 
Paulo.

A exploração da imagem da recorrida, ora sub judice, se deu pela edição, 
não autorizada, na capa de compact disc, relançado em 2002, de fotografia 
publicada, inicialmente, em 1969.

A distância temporal da reprodução da fotografia, deu substrato a toda a 
discussão envolvendo a prescrição e o direito a indenização.

Razão, contudo, não assiste à recorrente. Em nenhum momento comprovou 
esta a existência de autorização ou aquiescência para o uso da imagem, quando 
da primeira edição, o mesmo ocorrendo, quando da reedição da fotografia, 
objeto da presente ação. Nem há como presumir-se ou interpretar-se, à míngua 
de provas, a inércia da recorrida nos anos que se passaram, como autorização 
tácita para a publicação.

Inescusado acrescentar-se que a violação do direito de imagem ocorre toda 
vez que a mesma é publicada, sem autorização, com o que a violação se renova, 
de forma continuada.

 Por evidente, assim sendo, há que se contar o termo a quo, para fins 
prescricionais, a partir do último ato que viole o direito de imagem.

Neste sentido. em caso análogo, já decidiu o egrégio STJ:
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Civil. Prescrição. Violação continuada. Inocorrência. A continuada violação do 

direito de propriedade dos recorridos por atos sucessivos de poluição praticados pela 

recorrente importa em que se conte o prazo prescricional do último ato praticado. 

Recurso conhecido. (REsp n. 20.645 de 24.04.2002, Ministro Barros Monteiro, 4ª 

T., j. 25.04.2001)

De mais a mais, como ressaltado no douto acórdão recorrido, ... “não há 
como vincular os trabalhos e muito menos supor a autorização do uso da imagem 
da apelada pelo longo período, tendo em vista a inexistência de contrato escrito, e 
nesta hipótese a exploração se limita ao prazo máximo de cinco anos, nos termos 
do art. 49, III da Lei n. 9.610/1998. O decurso de mais de 36 anos desde a edição 
do LP impede o uso da imagem independente de nova autorização.Como dizem os 
apelantes, ninguém é obrigado a guardar documentos  indefinidamente, mas para 
demonstrar o direito ao uso da imagem sem limitação de prazo faz-se indispensável 
produzir a prova com a apresentação do documento firmado pelo titular da imagem 
autorizando expressamente o uso, como prevê o art. 49, II da Lei n. 9.610/1998.”  
(fls. 242).

Assim, entendo que a contagem do prazo prescricional deve ser procedida, 
fixando-se o termo a quo, em 10 de setembro de 2002, data da reedição da 
publicação, não tendo, ainda, decorrido o prazo prescricional, pois a ação foi 
ajuizada em junho de 2005.

De outra parte, o paradigma referido no recurso, (Agr.int. n. 52.661-4/3-00 
- TJSP- 8ª Câmara Cível) não guarda vinculação imediata e direta com a presente 
ação, dado que ali a parte tinha conhecimento da  publicação indevida, e se 
quedou silente por mais de dez anos. No caso dos autos a recorrida não tinha 
conhecimento quando da primeira publicação, pelo menos nada foi trazido neste 
sentido, a par do tempo decorrido.

Por fim, analiso a pretensão de redução da condenação dos danos morais 
fixados em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O valor do dano moral tem o escopo de atender a sua dupla função: reparar 
o dano e punir o ofensor para que não volte a reincidir (elemento pedagócio 
punitivo).

Julgo que a indenização arbitrada cumpre perfeitamente as duas funções 
acima referidas, não destoando, também, da jurisprudência desta Corte em casos 
semelhantes, de modo que se mostra inviável a sua redução.

O Superior Tribunal de Justiça se limita à revisar as indenizações quando 
exorbitantes ou fora dos padrões de normalidade, verbis:
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Agravo regimental. Agravo de instrumento. Uso indevido da imagem. Danos 

morais. Quantia arbitrada. Razoabilidade. Danos materiais. Inexistência de uso 

comercial da gravação.

1 - Consoante entendimento pacificado nesta Corte, o valor da indenização 

por dano moral só pode ser alterado na instância especial quando se mostrar ínfimo 

ou exagerado, o que não ocorre no caso vertente. Precedentes.

2 - Não tendo havido uso comercial da gravação utilizada sem autorização, o 

pedido de danos materiais não encontra supedâneo.

3 - Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no Ag n. 662.730-RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 

Quarta Turma, julgado em 15.09.2005, DJ 03.10.2005, p. 271)

Ante o exposto, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso 
especial pelos fundamentos acima expostos.

RECURSO ESPECIAL N. 1.033.820 - DF (2008/0040367-0)

Relator: Ministro Massami Uyeda
Recorrente: Brasal Refrigerantes S/A
Advogado: Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima e outro(s)
Recorrido: Maria das Mercês Nogueira Santos
Advogado: Nivaldo Pereira da Silva

EMENTA

Recurso especial. Ação monitória. Embargos intempestivos. 
Mandado injuntivo convertido em título executivo. Prosseguimento 
pelo procedimento do cumprimento de sentença. Penhora 
eletrônica. Comprovação do exaurimemto da busca por outros bens. 
Prescindibilidade, após o advento da Lei n. 11.382/2006. Exegese dos 
artigos 655, I, e 655-A, do CPC. Recurso especial provido.

1. A apresentação intempestiva de embargos, no bojo dos autos 
da ação monitória, autoriza a conversão do mandado injuntivo em 
mandado executivo, a ser processado nos termos previstos para o 
cumprimento de sentença.
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2. Conquanto este Tribunal já tenha decidido que o deferimento 
da penhora on line de quantias depositadas em instituição financeira 
esteja condicionado à comprovação do exaurimento da busca por 
outros bens livres e desembaraçados sobre os quais possa recair a 
constrição, a Lei n. 11.382/2006 deu nova conotação ao instituto e, 
a partir de então, equiparou, para fins do estabelecimento na ordem 
preferencial da penhora o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 
aplicação financeira (artigo 655, I, do CPC), a qual pode ser deferida 
por meio eletrônico (artigo 655-A, do CPC).

3. Da interpretação dos artigos 655, I, e 655-A, ambos do CPC, 
a conclusão a que se chega é no sentido de não mais se exigir que 
o credor comprove que procurou outros bens penhoráveis para, só 
então, requerer a penhora on line.

4. Se por um lado, a penhora eletrônica atende a um interesse 
do credor, por outro não pode consistir em violação dos direitos e 
garantias do devedor.

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, a Turma, por 
unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Vasco Della 
Giustina (Desembargador convocado do TJ-RS), Paulo Furtado (Desembargador 
convocado do TJ-BA) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Massami Uyeda, Relator

DJe 19.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Massami Uyeda: Cuida-se de recurso especial interposto 
por Brasal Refrigerantes S/A com fundamento no artigo 105, III, a e c, da 
Constituição Federal em que se alega violação dos artigos 652, § 2º, e 655, I, do 
CPC, além de dissídio jurisprudencial.
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Os elementos existentes nos autos dão conta de que o recorrente, Brasal 
Refrigerantes S/A, ajuizou ação monitória contra Maria das Mercês Nogueira dos 
Santos alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por 
duplicatas sacadas em razão de negócio jurídico realizado entre as partes. Em 
primeira instância, o feito monitório foi julgado procedente e, por conseguinte, 
o mandado injuntivo convolou-se em título executivo judicial no valor de R$ 
959,84 (novecentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) (fls. 
14/15).

Em prosseguimento à satisfação do crédito, agora pelo procedimento do 
cumprimento de sentença,  Brasal Refrigerantes S/A, após ter juntado aos autos 
declarações do Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal - Detran/
DF, as quais, diga-se, atestavam inexistirem veículos registrados em nome de 
Maria das Mercês Nogueira Santos, requereu, com fundamento no artigo 655-A 
do Código de Processo Civil, a expedição de ofício ao Banco Central para que este 
informasse a existência de numerário em depósito bancário com a finalidade de 
obter a penhora on line da quantia exeqüenda.

O MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária 
de Brasília, Dr. Marco Antônio do Amaral, indeferiu o pedido ao fundamento de 
que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que tomou 
todas as diligências no sentido de localizar outros bens livres e desembaraçados 
de titularidade do devedor (fl. 19). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios, ao julgar o competente agravo de instrumento, manteve, sob mesmo 
argumento, a decisão interlocutória de primeira instância (fls. 42/48), em 
acórdão assim ementado:

Agravo regimental. Negativa de seguimento a agravo de instrumento 

manifestamente improcedente. Execução. Penhora on line. Necessidade de 

exaurimento das buscas para localização de bens do devedor. Precedentes.

1- Se tanto neste egrégio tribunal de justiça, quanto na colenda Corte Superior 

de Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o deferimento do pedido de 

penhora on line de numerário existente em conta-corrente do devedor requer o 

exaurimento das buscas para localização de bens em nome deste, correta a decisão 

monocrática que nega seguimento ao agravo de instrumento interposto com o fito 

de obter a penhora on line indeferida pelo juízo singular.

Busca Brasal Refrigerantes S/A a reforma do aresto recorrido, argumentando, 
em síntese, que, com o advento da Lei n. 11.382/2006, operou-se equiparação 
entre o dinheiro e os depósitos ou aplicações em instituição financeira, sendo 
ambos preferenciais na ordem legal dos bens penhoráveis. Afirma, nesta 
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perspectiva, que o exequente não precisa comprovar a inexistência de outros 
bens sobre os quais possa recair a constrição para que lhe seja deferida a penhora 
on line.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Massami Uyeda (Relator): A irresignação merece prosperar.

Com efeito.

Inicialmente, veja-se que a ação monitória é um procedimento especial, de 
cognição sumária, colocado à disposição daquele que, a despeito de não possuir 
título executivo, se apresenta na qualidade de credor de determinada importância 
em dinheiro, coisa fungível ou, ainda, coisa certa móvel sendo, imprescindível, 
contudo, que tenha prova pré-constituída do crédito.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a ora recorrida, Maria das Mercês 
Nogueira dos Santos, requerida na ação monitória, apresentou o competente 
embargo a destempo, conforme consta da fundamentação da sentença de fls. 
14/15. Assim, constatando-se a intempestividade dos embargos à ação monitória, 
com acerto a decisão do MM. Juiz de Direito que determinou a conversão do 
mandado injuntivo em título executivo, diante do que dispõe o artigo 1.102-C do 
Código de Processo Civil, in verbis: “No prazo previsto no art. 1.102-B, poderá 
o réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo e prosseguindo-se na 
forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei”.

Note-se, ainda, que o referido dispositivo legal teve sua redação alterada 
pela Lei n. 11.232/2005, tornando-se, assim, compatível com a reforma na 
sistemática do processo civil que tornou o antigo processo de execução por 
quantia, com fundamento em sentença judicial, em mera fase procedimental, 
atualmente denominada de fase de cumprimento de sentença, a qual deve 
observar os artigos 475-I e seguintes da lei processual civil.

Feitas estas considerações e reconhecendo-se de início o acerto da sentença 
que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, é de se analisar se o 
deferimento da penhora eletrônica, também conhecida como penhora on line 
prescinde ou não da comprovação do exaurimento da busca por outros bens 
livres e desembaraçados do devedor. A matéria, que já foi objeto de apreciação 
desta Corte Superior de Justiça, deve ser analisada com vagar, especialmente em 
razão do advento da Lei n. 11.382/2006.
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Na realidade, o artigo 655-A do Código de Processo Civil não trouxe ao 
ordenamento jurídico um novo instituto, ao revés, apenas tornou mais célere 
o aperfeiçoamento da um ato processual já existente na legislação pátria, qual 
seja, a penhora. Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves ressalta a 
importância da referida medida para a satisfação do crédito do exequente o 
que, em última análise, coloca em relevo a importância do Poder Judiciário na 
resolução dos conflitos sociais. A propósito, confira-se o seguinte excerto colhido 
das lições do referido jurista:

A penhora em dinheiro, bem como todos os atos que a precedem, como o 

pedido e o recebimento de informações a respeito de contas correntes do executado 

junto às instituições financeiras, sempre foram realizadas pelo Juiz de direito no 

processo de execução por meio de expedição de ofícios, tendo a penhora on line 

tão somente tornado mais moderna a forma de se praticar tais atos. Sai o papel e 

entra o virtual, nada mais do que isso. Diante disso, a penhora on line não passa de 

uma forma específica de se realizar um ato processual tão antigo quanto o próprio 

processo executivo: a penhora. Tanto assim que a penhora de dinheiro depositado 

em contas correntes e aplicações financeiras sempre existiu, mas a prática mostrou 

que a utilização de ofício em papel e a atuação do oficial de justiça para a efetiva 

realização da constrição judicial nem sempre se mostravam eficazes para o fim 

pretendido pelo processo executivo. (...). De qualquer forma, ainda que não se tenha 

um novo instituto jurídico, e tão somente uma forma diferenciada, absolutamente 

coadunada com os avanços tecnológicos que se espera do Poder Judiciário, é 

interessante a expressa previsão legal, até porque procura regulamentar essa 

atividade processual, o que é sempre benéfico ao sistema (Neves, Daniel Amorim 

Assumpção et al. Reforma do CPC 2: nova sistemática processual civil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 283/284).

De fato, antes da entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, este Superior 
Tribunal de Justiça já admitia a penhora de dinheiro depositado em instituições 
financeiras (nesse sentido: REsp n. 202.354-MA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 
20.03.2000; AgRg na MC n. 11.881-SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 
DJ 12.02.2007 e AgRg no Ag n. 727.148-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 
Barros, DJ 27.03.2006, dentre outros). Há, ainda, julgados que condicionam o 
deferimento do pedido da penhora eletrônica à comprovação do esgotamento de 
busca por outros bens (REsp n. 105.3158-AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 16.06.2008, 
REsp n. 903.717-MS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 26.03.2007, REsp 
n. 504.936-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 30.10.2006, dentre 
outros).
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Sucede que, em se tratando de norma processual, vigora o princípio tempus 
regit actum, segundo o qual, a nova lei aplica-se aos atos processuais ainda em 
curso. Portanto, a presente irresignação deve ser analisada sob a perspectiva da 
lei vigente à época da decisão. Nesse sentido, assim já se decidiu:

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Execução fiscal. Penhora. 

Sistema Bacen-Jud. Arts. 655, I, e 655-A, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 

11.382/2006. Tempus regit actum. Decisão agravada proferida sob o regime anterior 

ao advento da Lei n. 11.382/2006. Aplicação do entendimento jurisprudencial 

anteriormente firmado por esta corte superior. 1. A Lei 11.382/2006 alterou o CPC e 

incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais 

na ordem de penhora como se fossem dinheiro em espécie (artigo 655, I) e admitiu 

que a constrição se realizasse por meio eletrônico (artigo 655-A). 2. Consoante 

jurisprudência anterior à referida norma, esta Corte firmava o entendimento no 

sentido de que o juiz da execução fiscal só deveria deferir pedido de expedição 

de ofício ao Bacen após o exeqüente comprovar não ter logrado êxito em suas 

tentativas de obter as informações sobre o executado e seus bens. Precedentes: 

REsp n. 802.897-RS, DJ 30.03.2006, p. 203; REsp n. 282.717-SP, DJ de 11.12.2000; 

REsp n. 206.963-ES, DJ de 28.06.1999; REsp n. 204.329-MG, DJ de 19.06.2000 

e REsp n. 251.121-SP, DJ de 26.03.2001. 3. O recurso deve ser analisado à luz do 

sistema à época da decisão, em atendimento ao princípio tempus regit actum, cujo 

direito intertemporal preconiza que, em matéria processual, a lei nova se aplica 

imediatamente, inclusive aos processos em curso. Precedentes: AgRg no REsp n. 

1.012.401-MG, DJ 27.08.2008; AgRg no Ag n. 1.041.585-BA, DJ 18.08.2008; REsp 

n. 1.056.246-RS, DJ. 23.06.2008). 4. In casu, proferida a decisão agravada que 

deferiu a medida constritiva em 05.04.2005, ou seja, antes do advento da Lei n. 

11.382/2006, aplica-se o entendimento jurisprudencial anteriormente firmado pelo 

STJ (REsp n. 894.666-MT, Rel. Min. Luiz Fux, data da publicação 10.10.2008).

E ainda:

Execução fiscal. Penhora sobre depósitos bancários e aplicações financeiras. 

Sistema Bacen-Jud. Artigo 655, I, do CPC (redação da Lei n. 11.382/2006). 

Requerimento feito no regime anterior. 1 - Na época em que foi pleiteada a medida 

constritiva ainda não estava em vigor o artigo 655, I, do CPC, com a redação da 

Lei n. 11.382/2006, o qual erige como bem preferencial na ordem de penhora os 

depósitos e as aplicações em Instituições Financeiras. 2 - Assim, deve ser aplicada 

a regra da lei anterior, erigida no artigo 185-A, do CTN, pelo qual o juiz somente 

determinará a indisponibilidade de bens no mercado bancário e de capitais, quando 

não forem encontrados bens penhoráveis. Precedentes: REsp n. 649.535-SP, Rel. 

Min. Denise Arruda, DJ de 14.06.2007, AgRg no Ag n. 927.033-MG, Rel. Min. 
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José Delgado, DJ de 29.11.2007 e AgRg no Ag n. 925.962-MG, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ de 22.11.2007 (...) (AgRg no REsp n. 1.012.401-MG, Rel. Min. 

Francisco Falcão, DJe 27.08.2008).

Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu 
a expedição de ofício do Banco Central do Brasil, solicitando informações 
para, eventualmente, determinar a posterior penhora eletrônica de numerário 
depositado em instituição financeira, data de 21 de agosto de 2007. Assim, é de 
se aplicar, in casu, as alterações introduzidas pela Lei n. 11.382/2006. 

Verifica-se, portanto, que o artigo 655, I, do CPC, com a redação que lhe 
deu a Lei n. 11.382/2006, equiparou, para efeito da ordem legal de preferência, 
a penhora em dinheiro, em espécie, à de dinheiro em depósito ou em aplicação 
em instituição financeira. Acresça-se, ainda, que, nos termos do artigo 655-A, a 
constrição pode ser realizada por meio eletrônico. Portanto, do atual contexto 
da sistemática das normas de regência, a questão deve ser interpretada de forma 
harmônica, levando-se em consideração não apenas o que dispõe o artigo 655-A 
do CPC, mas também o contido no artigo 655, I, da lei processual civil.

E, da compreensão conjunta das referidas normas, a conclusão a que se 
chega é no sentido de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, a penhora 
realizada eletronicamente sobre saldos depositados em instituições financeiras 
prescinde da comprovação do exaurimento da indicação de outros bens 
penhoráveis. Ressalte-se, por oportuno, que, se por um lado, a penhora on line se 
presta à rápida satisfação do interesse do credor, por outro, a medida não pode, 
de modo algum, constituir uma violação aos direitos e garantias fundamentais 
do devedor.

Não é por outra razão que a medida deve ser requerida pelo credor, 
não podendo, pois, ser determinada de ofício pelo próprio magistrado. É o 
que determina literalmente o artigo 655-A do Código de Processo (cf Fux, 
Luiz. A reforma do processo civil: comentários e análise crítica da reforma 
infraconstitucional do poder judiciário e da reforma do CPC. Niterói: Ed. Impetus, 
p. 269).

Veja-se, ainda, que a determinação não pode ser deferida antes de escoado o 
prazo para pagamento que, na hipótese dos autos, por se tratar de procedimento 
de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 475-J da lei processual, é de 
15 (quinze dias) (cf Neves, Daniel Amorim Assumpção et al. Reforma do CPC 2: 
nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 285) 
e não pode, igualmente, recair sobre quantia superior ao crédito exequendo (cf 
Machado, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil. 2. ed. Baurueri: 
Manole, p. 1.161).
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Por fim, note-se que o contraponto da faculdade dada ao credor no sentido 
de requerer ao Poder Judiciário informações do Banco Central do Brasil, é 
justamente a possibilidade que o devedor executado tem, por força do artigo 
655-A, § 2º, do Código de Processo Civil, de comprovar a impenhorabilidade das 
quantias depositadas em conta-corrente e, assim, postular que a penhora recaia 
sobre outro bem.

Assim, dá-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos 
autos à origem onde, afastada a necessidade da busca por outros bens, o pedido 
de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil deverá ser reapreciado, nos 
termos dos fundamentos acima devendo, ainda, o r. Juízo a quo, observar o que 
dispõe a Resolução n. 61 do Conselho Nacional de Justiça, de 7 de outubro de 
2008, a qual disciplina o procedimento de cadastramento de conta única para 
efeito de constrição em valores em dinheiro por intermédio do Convênio Bacen-
Jud.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.076.080-PR (2008/0161107-3)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Recorrente: Luiz Carlos Caíto Quintana
Advogado: Rodrigo Agustini e outro(s)
Recorrido: Joni Paulo Varisco e outros
Advogado: Luiz Fernando Casagrande Pereira e outro(s)

EMENTA

Processual Civil. Aplicação intertemporal da Lei n. 11.232/2005. 
Cumprimento de sentença. Penhora realizada sob vigência da lei 
antiga. Intimação da penhora, ato pendente e colhido pela lei nova, 
pode se realizar na pessoa do advogado do executado, nos termos do 
art. 475-J, § 1º, CPC.

- Embora o processo seja reconhecido como um instrumento 
complexo, no qual os atos que se sucedem se inter-relacionam, tal 
conceito não exclui a aplicação da teoria do isolamento dos atos 
processuais, pela qual a lei nova, encontrando um processo em 
desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos processuais já realizados 
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e disciplina, a partir da sua vigência, os atos pendentes do processo. 
Esse sistema, inclusive, está expressamente previsto no art. 1.211 do 
CPC.

- Se pendente a intimação do devedor sobre a penhora que recaiu 
sobre os seus bens, esse ato deve se dar sob a forma do art. 475-J, 
§ 1o, CPC, possibilitando a intimação do devedor na pessoa de seu 
advogado.

Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer do recurso 
especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 
Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Vasco Della Giustina e Paulo 
Furtado votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 06.03.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 
por Luiz Carlos Caíto Quintana, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea 
a da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná.

Ação: O recorrente ajuizou ação indenizatória em face de Gráfica e Editora 
Cidade S/C Ltda., Joni Paulo Varisco, Adaci Saroli Preisner e Lenita A.C. Picolli, 
afirmando serem os recorridos responsáveis por divulgação de notícia desairosa a 
seu respeito. Postulou a concessão de direito de resposta, bem como a reparação 
pelos danos morais sofridos.

Transitada em julgado a sentença que lhe concedeu R$ 30.000,00 a títulos 
de danos morais, o recorrente iniciou a execução de sentença, requerendo a 
citação dos recorridos.

O recorrente encontrou bens de Joni Paulo Varisco e diligenciou, sem 
sucesso, para intimá-lo da penhora. No intuito de localizá-lo requereu a suspensão 
do processo.
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Com a entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005, o recorrente requereu 
fosse o recorrido Joni Paulo Varisco intimado na pessoa de seu advogado sobre 
a penhora.

Decisão: Indeferiu a intimação do recorrido na pessoa de seu advogado, 
considerando que “não seria possível misturar as duas sistemáticas processuais: a 
antiga, facultando a apresentação de embargos, já que foi citado naquela época, 
e a nova, intimando o advogado da penhora” (fls. 55).

Acórdão: O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, 
lavrando acórdão que trouxe a seguinte ementa:

Agravo de instrumento. Processo Civil. Direito intertemporal. Execução 

de título judicial. Citação na vigência da lei antiga. Inaplicabilidade da Lei n. 

11.232/2005. Recurso não provido. A lei processual nova tem emprego imediato, 

desde que não atinja os atos já exauridos quando iniciada a sua vigência. Assim, 

como o credor já ingressou  com a execução, e foi efetivada a citação do devedor, 

inclusive com a realização da penhora, há de se aplicar as disposições da lei anterior, 

que regulamentava a execução de sentença, posto que já se perfectibilizou a relação 

processual da execução, inclusive nascendo o direito do devedor à propor embargos 

à execução.

Embargos de declaração: Opostos pelo recorrente e rejeitados pelo Tribunal 
de origem.

Recurso Especial: Sustentou haver violação ao art. 1.211 do Código de 
Processo Civil por inobservância das regras de direito processual intertemporal, 
bem como violação ao art. 535, CPC.

Juízo Prévio de Admissibilidade: Apresentadas contra-razões, o Tribunal de 
origem deu seguimento ao recurso especial, determinando a remessa dos autos 
ao STJ.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Cinge-se a controvérsia a definir 
qual a lei aplicável ao processo de execução iniciado antes da vigência da Lei n. 
11.232/2005.

I. Violação ao art. 535, CPC.

O acórdão hostilizado se manifestou sobre todos os pontos suscitados no 
agravo, alcançando solução que, de acordo com a unanimidade dos votantes, foi 
tida como a mais justa e apropriada para a hipótese vertente.
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A prestação jurisdicional dada, portanto, corresponde àquela efetivamente 
objetivada pelas partes, sem omissão a ser sanada, tampouco contradição a ser 
aclarada. O Tribunal a quo pronunciou-se de maneira a abordar a discussão 
de todos os aspectos fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são 
impostos por lei.

O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica em obscuridade, 
contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme 
o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a julgar a 
questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o 
seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC, utilizando-se dos 
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 
entender aplicável ao caso.

Dessa forma, correta a rejeição dos embargos de declaração, não havendo 
que se falar em ofensa ao artigo 535 do CPC.

II. Juízo de Admissibilidade.

A hipótese dos autos versa sobre execução de título executivo judicial que, 
após a penhora, é colhida pela vigência da Lei n. 11.232/2005.

O Tribunal de origem entendeu que a sistemática antiga deveria prevalecer, 
razão pela qual o recorrente haveria de promover a intimação pessoal do devedor 
acerca da penhora.

Ocorre que, com o advento da Lei n. 11.232/2005, ficou estabelecido que 
“do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na 
pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou na falta deste, o seu representante 
legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio (...)” (art. 475-J, § 1o, 
CPC).

Por esta razão, o recorrente insiste na aplicação da nova legislação, 
afirmando haver violação ao art. 1.211, CPC, que, no seu entender, determina a 
aplicação imediata da lei processual nova, atingindo o processo no ponto em que 
este se achar.

A aplicação do art. 1.211, CPC, à controvérsia dos autos já havia sido objeto 
de pedido expresso no agravo de instrumento interposto pela recorrente. Ainda 
que o Tribunal de origem não tenha feito menção expressa a esse dispositivo 
legal, é certo que tratou longamente do tema, discutindo, em detalhes, os efeitos 
da lei nova no tempo. Assim, a questão está bem prequestionada.

Por outro lado, a apreciação da controvérsia, não exige reapreciação 
de provas ou fatos, limitando-se ao exame dos efeitos jurídicos advindos de 
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fatos certos, não controversos e soberanamente reconhecidos pelo Tribunal de 
origem. 

Isso é o que basta para o conhecimento do recurso especial. Passa-se, 
portanto, à análise de seu mérito.

III. Violação ao art. 1.211, CPC.

O art. 1.211, CPC, em sua interpretação literal, não é uma norma geral 
de direito intertemporal. Ao contrário, seu sentido está, à princípio, adstrito à 
eficácia das normas originárias do CPC no tempo. Com efeito, o mencionado 
artigo estabelece que “este Código regerá o processo civil em todo o território 
brasileiro. Ao entrar em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos 
processos pendentes”. 

No entanto, esta Corte vem dando interpretação mais ampla a esta regra, 
para tratá-la como regra geral aplicável a todo o processo civil. Com isso, essa 
norma regula os efeitos temporais da Lei n. 11.232/2005.Confira-se:

Processual Civil. Execução. Impugnação. Recurso cabível. Direito 

intertemporal. 1 - Em tema de direito processual intertemporal prevalece “o 

chamado isolamento dos atos processuais, pela qual a lei nova, encontrando um 

processo em desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos processuais já realizados 

e disciplina o processo a partir de sua vigência (Amaral Santos).” 2 - O recurso 

cabível contra a decisão que resolve a impugnação, na fase executiva do processo, 

é, como regra, o agravo de instrumento, conforme o art. 475-M, § 3º, do CPC, 

acrescentado pela Lei n. 11.232/2005. O fato de, no caso concreto, ter havido o 

manejo de embargos do devedor, ainda sob a vigência do anterior regramento, não 

faz concluir pelo cabimento de apelação só porque proferida a decisão que o resolve 

já quando em vigor o mencionado dispositivo. Aplicação do art. 1.211 do CPC 

(tempus regit actum). 3 - Recurso especial conhecido e provido para determinar ao 

Tribunal de origem o julgamento do agravo, conforme entender de direito (REsp n. 

1.043.016-SP, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 23.06.2008).

(...) Embora o processo seja reconhecido como um instrumento complexo, no 

qual os atos que se sucedem se inter-relacionam, tal conceito não exclui a aplicação 

da teoria do isolamento dos atos processuais, pela qual a lei nova, encontrando 

um processo em desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos processuais já 

realizados e disciplina o processo a partir da sua vigência. Esse sistema, inclusive, 

está expressamente previsto no art. 1.211 do CPC (...) (MC n. 13.951-SP, 3a Turma, 

minha relatoria, DJe 1º.04.2008).

Com isso, pode-se dizer que o direito brasileiro não reconhece a existência 
de direito adquirido ao rito processual. A lei nova aplica-se imediatamente ao 
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processo em curso, no que diz respeito aos atos presentes e futuros. Vale a regra 
do tempus regit actum. Por isso, é impreciso afirmar que a execução de título 
judicial, uma vez ajuizada, está imune a mudanças procedimentais. Confira-se, 
nesse sentido, o seguinte precedente:

REsp. Ação de prestação de contas. Segunda fase. Incidência do art. 475-J 

do CPC. Trânsito em julgado. Sentença anterior à Lei n. 11.232/2005. 1. Uma vez 

transitada em julgado a sentença que, na segunda fase da ação de prestação de 

contas, declara a existência de um crédito em favor da empresa-autora, na forma do 

art. 918 do Código de Processo Civil, adequada a aplicação da letra do art. 475-J, 

deste mesmo diploma legal, ainda que anterior a decisão à sistemática introduzida 

pela Lei n. 11.232, de 22 de dezembro de 2005, por força da norma do art. 1.211 

daquele Código. 2. Recurso especial não conhecido (REsp n. 1.026.610-RS, 4a 

Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 12.08.2008).

Tem-se, assim, que os atos pendentes a serem praticados no processo 
iniciado pelo recorrente passam a ser regido pela Lei n. 11.232/2005. 

Como o Tribunal de origem reconheceu que o recorrente “promoveu a 
execução de sentença em 01.12.2004 (fls. 36) requerendo a citação do executado 
via carta precatória para a Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a 
qual foi cumprida em data de 30.06.2005 (fls. 38), tendo ainda sido efetivada a 
penhora em imóvel dos executados (fls. 44). Destaque-se que somente não houve 
ainda a intimação da penhora” (fls. 81), vê-se que a intimação da penhora era 
efetivamente o ato pendente e deveria se dar sob a forma da lei nova.

Com isso, era efetivamente de se dispensar a intimação pessoal do executado 
que teve seus bens constritos se, nos autos, ele é representado por advogado 
regularmente constituído, nos termos do art. 475-J, § 1º, CPC.

Forte em tais razões, dou provimento ao Recurso Especial, para determinar 
que a intimação da penhora se dê na forma do art. 475-J, § 1º, CPC.

RECURSO ESPECIAL N. 1.097.758-MG (2008/0236409-4)

Relator: Ministro Massami Uyeda
Recorrente: José Alves Campos
Advogado: Jayme Moreira Andrade e outro(s)
Recorrido: Companhia de Seguros Minas Brasil S/A
Advogado: Jader de Moura Fiuza Botelho e outro(s)



218

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

Recurso especial. Ação de cobrança. Seguro de automóvel. 
Sujeição à lei consumerista. Embriaguez de terceiro condutor (filho do 
segurado) como causa determinante do sinistro. Fato não imputável à 
conduta do segurado. Exclusão da cobertura. Impossibilidade. Recurso 
conhecido e provido.

I. A perda do direito à indenização deve ter como causa a conduta 
direta do segurado que importe num agravamento, por culpa ou dolo, 
do risco objeto do contrato;

II. A presunção de que o contratante-segurado tem por obrigação 
não permitir que o veículo-segurado seja conduzido por pessoa em 
estado de embriaguez é válida e esgota-se, efetivamente, até a entrega 
do veículo a terceiro;

III. Inexiste nos autos qualquer menção de que, na oportunidade 
em que o segurado entregou o veículo ao seu filho, este já se 
encontraria em estado de embriaguez, caso em que se poderia, com 
razão, cogitar em agravamento direto do risco por parte do segurado. 
Aliás, considerando que o contrato de seguro sujeita-se ao Código de 
Defesa do Consumidor, o ônus da prova acerca de tal demonstração 
incumbiria a Seguradora, que, como visto, nada produziu nesse 
sentido;

IV. Recurso Especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, a Turma, por 
unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Vasco Della 
Giustina (Desembargador convocado do TJ-RS), Paulo Furtado (Desembargador 
convocado do TJ/BA) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Massami Uyeda, Relator

DJe 27.02.2009
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Massami Uyeda: Cuida-se de recurso especial interposto 
por José Alves Campos, fundamentado no artigo 105, III, a e c, da Constituição 
Federal em que se alega violação dos artigo 768 do Código Civil.

Os elementos dos autos dão conta de que o ora recorrente, José Alves 
Campos, ajuizou ação de cobrança em face da ora recorrida, Companhia de 
Seguros Minas Brasil S/A, objetivando o pagamento da indenização referente ao 
seguro de seu veículo, envolvido em sinistro, no qual figurava como condutor seu 
filho, devidamente habilitado, já que a empresa-ré recusou-se a dar cobertura ao 
sinistro, sob a alegação de existência de sinais de embriaguez do condutor.

O r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Caratinga-MG julgou a demanda 
improcedente, sob o fundamento de que “inquestionável se torna a impossibilidade 
de o requerente pretender o ressarcimento constante da inicial, sendo certo que, 
demonstrada a ingestão de bebida alcoólica por seu filho, não há como receber o 
valor do seguro se deu causa ao acidente narrado, por ser cediço que o motorista 
que se coloca na direção do carro em estado etílico assume o risco de provocar 
sinistro, como conseqüência das mutações em seu raciocínio e movimentos 
físicos” (fls. 219/222).

Irresignado, o autor da ação interpôs recurso de apelação, ao qual o egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento, em acórdão 
assim ementado:

Apelação. Cobrança. Acidente de trânsito. Seguro. Causa. Embriaguez. Prova. 

Resultando, dos elementos de prova constantes dos autos, a certeza de que o 

acidente envolvendo o veículo do segurado teve como causa a embriaguez do seu 

condutor, improcedentes se fazem os argumentos recursais do apelante, que visam 

a modificação da sentença, ao pagamento do seguro (fl. 287).

Decisum, que restou inalterado ante o desacolhimento dos embargos de 
declaração (fls. 300/302).

Busca o recorrente a reforma do r. decisum, sustentando, em síntese, que, na 
qualidade de contratante da apólice de seguro, não contribuiu  intencionalmente 
ao agravamento do risco objeto do contrato, pois o condutor do veículo segurado, 
na ocasião do sinistro, era seu filho. Aponta, também, que o acórdão recorrido 
posiciona-se em sentido contrário à jurisprudência desta Corte.

A recorrida apresentou contra-razões às fls. 313/319.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Massami Uyeda (Relator): O inconformismo recursal merece 
prosperar.

Com efeito.

O cerne da questão aqui agitada centra-se em saber se a embriaguez de 
terceiro à relação contratual, no caso, o filho do segurado, consubstancia, por 
parte do contratante, agravamento intencional do risco ensejador da perda do 
direito à indenização.

Assinala-se, inicialmente, que não se está a discutir a causa determinante do 
sinistro, porquanto, conforme se verifica do quadro fático-probatório delineado 
pelas Instâncias ordinárias, imutável nesta via especial, este se deu em razão do 
estado de ebriedade do condutor do veículo em tal oportunidade.

Na realidade, controverte-se sobre a validade ou não da recusa da seguradora 
de pagar a indenização, estribada em cláusula contratual que exclui da cobertura 
o fato do veículo-segurado ser conduzido, na ocasião do sinistro, por terceiro-
condutor alcoolizado ou drogado.

Vê-se assim, que a recusa da Seguradora, conforme reconhecido pelas 
Instâncias ordinárias, parte da premissa de que o contratante-segurado tem a 
obrigação de não permitir que seu veículo seja conduzido por qualquer pessoa 
em estado de embriaguez. Entretanto, tal premissa não se revela inteiramente 
verdadeira.

Convém, para o deslinde da controvérsia, trazer à colação o disposto no 
artigo 768 do Código Civil, in verbis:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente 
o risco objeto do contrato.

Constata-se, numa primeira análise, que o dispositivo legal condiciona a 
perda ao direito à indenização à conduta direta do segurado que importe num 
agravamento, por culpa ou dolo, do risco objeto do contrato.

Na espécie, é incontroverso que a conduta do contratante-segurado cingiu-
se na entrega do veículo segurado a seu filho, que, conforme consta dos autos, 
tinha habilitação para tanto.

A presunção de que o contratante-segurado tem por obrigação não permitir 
que o veículo-segurado seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez é 
válida e esgota-se, efetivamente, até a entrega do veículo a terceiro.

In casu, é certo inexistir nos autos qualquer menção de que, na oportunidade 
em que o segurado entregou o veículo ao seu filho, este já se encontraria 
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em estado de embriaguez, caso em que se poderia, com razão, cogitar em 
agravamento direto do risco por parte do segurado. Aliás, considerando que o 
contrato de seguro sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, o ônus da 
prova acerca de tal demonstração incumbiria a Seguradora, que, como visto, 
nada produziu nesse sentido.

Assim, uma vez entregue o veículo a terceiro, no caso, seu filho, não se 
afigura escorreito que o segurado deixe de receber a indenização do seguro pelo 
sinistro causado, em momento posterior, ressalte-se, pelo comportamento alheio, 
sob pena de se exigir do segurado o atributo da onipresença. É certo, portanto, 
que a embriaguez de terceiro-condutor, fator determinante para a ocorrência do 
sinistro, não pode, na espécie, ser imputada à conduta do segurado.

Consigna-se, por oportuno, que esta a. Corte, em casos análogos ao presente, 
manifestou-se no sentido de que a configuração do agravamento do risco deve 
ser imputado à conduta direta do próprio segurado, conforme se verifica dos 
seguintes julgados:

Direito Civil. Seguro. Acidente de trânsito. Embriaguez. Agravamento do risco. 

Inocorrência. Ausência de conduta direta e culposa do próprio segurado. Art. 1.454, 

Código Civil. Precedentes. Restabelecimento da sentença. Recurso parcialmente 

provido.

- Na linha da orientação firmada por este Tribunal, a culpa exclusiva do condutor 

do veículo segurado na ocorrência de acidente de trânsito, por dirigir embriagado, 

não é causa de perda do direito ao seguro, por não configurar agravamento do risco, 

previsto no art. 1.454 do Código Civil, que deve ser imputado à conduta direta do 

próprio segurado. (REsp n. 223.119-MG, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, DJ 25.10.1999).

Direito Civil. Seguro. Acidente de trânsito. Terceiro condutor. Embriaguez. 

Agravamento do risco.

Firme o entendimento desta Corte de que o agravamento do risco ensejador da 

perda do direito ao seguro deve ser imputado à conduta direta da própria segurada. 

Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 578.290-PR, Relator Ministro Cesar 

Asfor Rocha, DJ 14.06.2004)

Ademais, é consabido que, na contratação de seguro de veículos, o valor 
do prêmio estipulado pela Seguradora leva em consideração, dentre outros 
fatores, as características pessoais do segurado, sendo certo que há um aumento 
substancial do valor da apólice quando este possui filhos entre determinada faixa 
etária, possíveis condutores, sob a legítima justificativa, ressalte-se, de considerar 
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a pouca experiência destes na direção de veículos, ou mesmo a imaturidade e 
inconseqüência por seus atos.

Dessa forma, tem-se não se afigurar possível a exclusão da cobertura, por 
parte da Seguradora-recorrida, do veículo segurado, pois, como visto, não se 
observa qualquer conduta direta do ora recorrente no sentido de agravar o risco, 
objeto do contrato de seguro.

Assim, conhece-se e dá-se provimento ao recurso especial para afastar 
a justificativa de exclusão da cobertura apresentado pela ora recorrida, 
determinando-se a remessa dos autos à Vara de origem, porquanto subsistente, 
ainda, a controvérsia acerca do valor da indenização.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 218.124-RS (1999/0049340-0)

Relator: Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado 
              do TJ-RS)
Recorrente: Motor Union Seguros S/A - Em liquidação extrajudicial
Advogado: Ramon G Von Berg e outro
Recorrido: Expresso Mercurio S/A
Advogado: Carlos Emílio Jung
Advogados: Christiane Rodrigues Pantoja
                   Carlos Roberto Siqueira Castro

EMENTA

Contrato. Seguro. Transporte de mercadorias. Sinistro. Sub-
rogação da seguradora. Ação de regresso. Transportador. Culpa. 
Prova.

1. A regra do art. 1.437 do Código Civil de 1916 não impede que 
a transportadora contrate seguro adicional para forrar-se de riscos do 
transporte, independentemente daquele contratado pelo proprietário 
das mercadorias.

2. No contrato de transporte de mercadorias, a culpa é presumida, 
de modo que, presente causa excludente, exime-se o transportador do 
dever de ressarcir o dano.
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3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, 
por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-
lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ-BA), Nancy Andrighi, Massami 
Uyeda e Sidnei Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ-RS), 
Relator

DJe 27.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ-
RS): Trata-se de recurso especial interposto por Motor Union Seguros S/A - Em 
liquidação extrajudicial, com arrimo no art. 105, inciso III, alíneas a e c, do 
Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da ação de regresso movida contra 
Expresso Mercúrio S/A, assim ementado:

Apelação cível. Seguro. Transporte terrestre de coisa. Art. 1.437 do Código 

Civil. Honorários advocatícios. Base de incidência.

Não se há de reconhecer direito de regresso à seguradora que, cumprindo 

com sua obrigação, paga o segurado, em razão de dano no transporte de coisa, 

relativamente aquele (o transportador) que realiza a atividade de risco e a quem 

vedada nova contratação de seguro.

Recomendável que se considere os dados oferecidos pelas próprias partes, ao 

efeito de condenação pela sucumbência. Assim, a consideração para com o valor 

da causa, quando e o autor o vencido. Apelação desprovida (Apelação cível n. 

597260751, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Janyr 

Dall’Agnol Júnior, Julgado em 03.06.1998).
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Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão vergastada, 
ao negar-lhe o direito de regresso contra o transportador, contrariou o disposto 
nos artigos 985, 986 e 988 do Código Civil de 1916; nos artigos 99 a 118 e 728 
do Código Comercial; no artigo 20 do Decreto-Lei n. 73/1966; nos artigos 10, 
12, 31 e 32 do Decreto n. 61.867/1967; e nos verbetes n. 161 e 188 da Súmula 
do Supremo Tribunal Federal. Refere, ainda, que o artigo 1.437 do Código Civil 
de 1916 não é aplicável ao caso. Alternativamente, aponta violação aos artigos 
165, 458, inciso II, e 535, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo 
o cabimento dos embargos declaratórios para efeitos de prequestionamento. 
Alega, também, a existência de dissídio pretoriano com julgados deste Superior 
Tribunal de Justiça.

Com as contra-razões (fls. 334/340), e admitido o recurso na origem (fls. 
341/348), subiram os autos a esta colenda Corte.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ-RS) 
(Relator): Inicialmente, cabe consignar que o juízo prévio de admissibilidade 
realizado na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual é 
devolvida toda a matéria versada no recurso especial, consoante iterativa 
jurisprudência desta Corte (Ag n. 433.413-RS, Relator Ministro Castro Filho, 
DJ de 11.06.2002; Ag n. 831.288-SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 
13.03.2007).

Passo à análise das questões debatidas no recurso especial.

Versa a matéria sobre ação de regresso proposta por seguradora em face da 
transportadora, objetivando reaver o valor pago ao segurado (proprietário da 
mercadoria) em razão de sinistros ocorridos durante o transporte da carga.

Da violação aos artigos 165, 458, inciso II, e 535, inciso II, do CPC

Não merece prosperar a irresignação relacionada à negativa de vigência 
aos referidos dispositivos. Com efeito, a negativa de prestação jurisdicional nos 
embargos declaratórios somente se configura quando, na apreciação do recurso, 
o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que 
deveria ser decidida, e não foi. Não é o caso dos autos. As instâncias ordinárias 
enfrentaram a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da 
controvérsia.

Registre-se, a propósito, que o órgão julgador não está obrigado a se 
pronunciar acerca de todo e qualquer ponto ou dispositivo legal suscitado pelas 
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partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua 
decisão, o que foi feito.

Da violação aos artigos 985, 986 e 988 do Código Civil de 1916; aos artigos 
99 a 118 e 728 do Código Comercial; ao artigo 20 do Decreto-Lei n. 73/1966; e aos 
artigos 10, 12, 31 e 32 do Decreto n. 61.867/1967.

O conteúdo normativo dos mencionados artigos não foi debatido no 
acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração.

Desatendido, portanto, o requisito do prequestionamento, nos termos do 
enunciado n. 211 da Súmula desta Corte, verbis: inadmissível recurso especial 
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi 
apreciada pelo Tribunal a quo.

Da violação aos verbetes n. 161 e 188 da Súmula do Supremo Tribunal 
Federal

A indicação de ofensa a verbete de Súmula não enseja a abertura da via 
especial com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, porquanto 
enunciados sumulares não se equiparam a dispositivos de lei federal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no Ag n. 731.985-RS, 
Relator Ministro José Delgado, DJ 22.05.2006; REsp n. 721.418-RO, Relator 
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 19.09.2005; AgRg no REsp n. 695.304-RJ, 
Relator Ministro Francisco Falcão, DJ 05.09.2005; REsp n. 294.784-PB, Relator 
Ministro Felix Fischer, DJ 30.08.2004.

Do dissídio jurisprudencial

A falta de similitude fática entre o caso em análise e os acórdãos paradigmas 
obsta o conhecimento do recurso especial pelo dissídio jurisprudencial (alínea c 
do permissivo constitucional), porquanto não se prestam para demonstrar a 
divergência de interpretação da lei federal invocada nas razões de decidir do 
acórdão recorrido.

Nesse sentido:

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Dissídio jurisprudencial. Não 

configuração. Falta de cotejo analítico e de similitude fática entre os julgados. Citação 

de repositório. Requisitos. Não observância. Valor indenizatório. Razoabilidade. 

Agravo improvido. (AgRg no Ag n. 796.008-SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 25.03.2008, DJe 11.04.2008).

Da interpretação do art. 1.437 do Código Civil de 1916

No que respeita ao art. 1.437 do Código Civil de 1916, observe-se que esta 
Corte firmou entendimento no sentido de que o seu conteúdo normativo não 
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impede que a transportadora contrate outro seguro de carga, paralelo àquele 
contratado pelo proprietário da mercadoria transportada.

Cita-se ementa de acórdão paradigmático sobre o tema:

Seguro. Transporte de carga.

O artigo 1.437 do Código Civil não inibe o transportador de contratar o seguro 

da carga, ainda que o proprietário desta já o tenha feito.

Recurso especial não conhecido (REsp n. 160.001-RS, Rel. Ministro Ari 

Pargendler, Terceira Turma, julgado em 11.11.2002, DJ 16.12.2002, p. 309).

Com efeito, elucidativas as razões adotadas no voto condutor do acórdão, 
cuja transcrição segue:

O artigo 1.437 do Código Civil, que as razões do recurso especial dizem 

contrariado, dispõe:

Art. 1.437. Não se pode segurar uma coisa por mais do que valha, nem pelo 

seu todo mais de uma vez. É, todavia, lícito ao segurado acautelar, mediante novo 

seguro, o risco de falência ou insolvência do segurador (art. 1.439).

Nos casos de transporte de carga, à vista desta norma legal, a jurisprudência 

distingue duas situações: a do proprietário das mercadorias, que contrata o seguro 

respectivo, para a hipótese de perda no transporte realizado por terceiro; a da 

transportadora que faz o contrato de seguro da carga e subcontrata o serviço com 

outra.

No primeiro caso, o seguro realizado pelo proprietário das mercadorias não 

impede que o transportador faça o mesmo quanto aos riscos do transporte (REsp n. 

50.471-6-RJ, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJU 20.02.1995).

No segundo, o seguro contratado pela seguradora cobre os riscos da 

subcontratada que age como executora do serviço, e não como terceiro, estando 

impedida de ajustar outro seguro (REsp n. 30.976-5-SC, Relator Ministro Dias 

Trindade, DJU 12.04.1993; REsp n. 46.693-RS, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, DJU 19.05.1997).

Aqui se trata da primeira espécie, razão pela qual o acórdão recorrido está 

afinado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Voto, por isso, no sentido de não conhecer do recurso especial.

No mesmo rumo, o seguinte precedente:

Civil. Seguro. Desfalque na carga transportada.
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Ação proposta pela seguradora, sub-rogada nos direitos do proprietário da 

carga, o único que fez o contrato de seguro, contra a transportadora.

Procedência do pedido, porquanto, se quisesse forrar-se aos riscos do 

transporte, a transportadora deveria ter contratado outro seguro.

Recurso especial não conhecido (REsp n. 98.795-RS, Rel. Ministro  Ari 

Pargendler, Terceira Turma, julgado em 29.11.2002, DJ 17.03.2003, p. 224).

Como visto, ao contrário do que ficara consignado na sentença e no acórdão 
recorrido, a regra da vedação à dupla contratação ou ao duplo seguro (art. 1.437 
do CCB/1916) não se aplica ao caso concreto, pois a transportadora não está 
impedida de contratar seguro adicional para forrar-se de riscos do transporte, 
independentemente daquele contratado pelo proprietário das mercadorias. 
Nesse contexto, não pode ser afastado o direito de regresso da seguradora que se 
sub-rogou nos direitos do segurado.

Da culpa do transportador

A viabilidade da ação regressiva da seguradora contra a transportadora, 
entretanto, não conduz, por si só, ao dever de ressarcimento dos valores pagos 
ao segurado.

É que a responsabilidade do transportador não é objetiva, e sim, por culpa 
presumida, de modo que, para eximir-se do dever de ressarcir os danos causados 
à mercadoria, lhe é facultado provar alguma causa excludente.

Nesse sentido:

Contrato de transporte de mercadorias. Perda, em decorrência de acidente. 

Seguro. Sub-rogação. Prova da culpa.

No contrato de transporte terrestre, presume-se a culpa do transportador. Para 

se isentar de responsabilidade, cabe-lhe provar que os danos decorreram de vicio 

próprio da mercadoria, força maior ou caso fortuito. 

2. Na ação de indenização, regressiva, não cabe ao segurador provar a culpa 

do causador do dano.

3. Arts. 102 e 103 do Código Comercial e Súmula n. 188-STF.

4. Recurso especial conhecido pelo dissidio mas improvido (REsp n. 28.118-SP, 

Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Turma, julgado em 30.03.1993, DJ 24.05.1993, 

p. 10.004).

Concretamente, a sentença de primeiro grau, à vista das provas colhidas na 
fase de instrução, afastou a responsabilidade do transportador, consignando:
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Se isso não bastasse, evidenciado restou nos autos que a avaria ocorreu por 

erro no acondicionamento das mercadorias. Em sendo assim, a transportadora 

que não as acondicionou, não tem responsabilidade indenizatória por regresso (fl. 

209).

Ressalte-se que a matéria não foi ventilada no acórdão recorrido. 
Tampouco, foram opostos embargos de declaração, quanto ao ponto, pela parte 
interessada.

Rever tal conclusão demandaria o reexame de matéria fático-probatória, 
o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do 
Superior Tribunal de Justiça, verbis: a pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, 
nego-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 526.570-AM (2003/0034218-3)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Recorrente: Banco Industrial e Comercial S/A
Advogados: João Crisostomo de Queiroz e outro(s)
                   Antônio Carlos Muniz e outro(s)
                   José Eugênio Collares Maia e outro(s)
Recorrido: Francisco Ritta Bernardino
Advogado: José Luiz Barbosa Ramalho Clerot e outro

EMENTA

Direito Civil. Bancário. Aplicação de numerário em fundo de 
ações sem autorização do correntista. Verificação de expressivas 
perdas no fundo. Pedido, formulado pelo titular da conta corrente, 
de restituição do valor indevidamente aplicado. Argumentação, pelo 
banco, de que o correntista ratificou o ato ao silenciar por meses, após 
a alegação. Obrigação de indenizar verificada.

- Não há ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC na hipótese em que o 
Tribunal fundamenta o acórdão de maneira suficiente, ainda que não 
enfrente todos os temas trazidos pela parte à discussão.
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- O instituto da ratificação de atos, conforme previsto nos arts. 
146 e seguintes do CC/1916, diz respeito à prática de atos pelo 
relativamente incapaz, e visa à proteção dos terceiros que com ele 
contrataram. A prática de atos, por mandatário, excedendo os poderes 
conferidos no mandato, é tratada pelo art. 1.296 do CC/1916, que 
não foi impugnado no recurso especial. Além disso, para verificar a 
existência de ratificação, é necessário o revolvimento do substrato 
fático do processo, vedado pela Súmula n. 7-STJ.

Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo no julgamento, após vista 
regimental da Sra. Ministra Nancy Andrighi, por maioria, não conhecer do 
recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 
Massami Uyeda e Sidnei Beneti votaram com a Sra. Ministra Relatora. Vencido o 
Sr. Ministro Ari Pargendler.

Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 20.02.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Trata-se de recurso especial interposto pelo 
Banco Industrial E Comercial S/A visando a impugnar acórdão exarado pelo TJ-
AM no julgamento de recurso de apelação.

Ação: de indenização, proposta por Francisco Ritta Bernardino, ora recorrido, 
em face do Banco, ora recorrente. Afirma ele, em sua inicial, que era cliente da 
instituição financeira e que, em 06.03.1998, sem seu conhecimento e sem sua 
autorização, o gerente de sua conta aplicou a importância de R$ 400.000,00 num 
fundo de ações de alto risco financeiro. O dinheiro permaneceu aplicado por 
meses, sem oposição do correntista. Nesse período, o fundo de ações registrou 
significativas perdas. Em abril de 1999, os R$ 400.000,00 aplicados haviam se 
reduzido a R$ 148.715,26.

Afirma o autor recorrido em sua inicial que, quando percebeu o erro do 
Banco, passou a pleitear a devolução do dinheiro aplicado, no que não foi 
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atendido. Em vista desses fatos, solicita a condenação do Banco a lhe devolver 
o montante dos prejuízos que experimentou devidamente acrescidos de juros e 
correção monetária.

Em sua contestação, a instituição financeira afirma que: (i) o autor seria 
carecedor da ação, porquanto deveria ter se valido da ação de depósito; (ii) 
o correntista deu autorização verbal para a aplicação; (iii) ainda que assim 
não fosse, o correntista teria ratificado a movimentação financeira, já que 
permaneceu silente por 15 meses, recebendo extratos relativos à aplicação feita 
no fundo de ações, sem manifestar oposição.

Sentença: julgou procedente o pedido, para o fim de condenar o Banco a 
restituir o valor indevidamente aplicado.

Após opor embargos declaratórios, a Instituição Financeira interpôs recurso 
de apelação para impugnar a sentença.

Acórdão: negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:

Banco. Mercado de ações. Aplicação de dinheiro depositado em conta corrente, 

sem autorização do correntista. Irregularidade. Obrigação do banco de restituir a 

quantia aplicada. Afronta aos incisos II e III do art. 458 do CPC. Inocorrência. Apelo 

improvido.

O fato de o douto magistrado sentenciante não ter examinado todos os pontos 

aduzidos pelas partes, ou tenha deixado de responder um por um os argumentos 

levantados no processo, nem por isso ficam afrontados os incisos II e III do art. 458 

do Código de Processo Civil. Se a decisão contém o raciocínio lógico sobre qual 

assenta os fundamentos através do qual são conhecidas as razões que impuseram a 

conclusão, não há como apodar a sentença de omissa ou nula.

Ao utilizar depósito bancário em conta corrente, para aplicação no mercado 

de ações, se o Banco depositário não apresentar prova inconcussa de se tratar 

de negócio bancário devidamente autorizado pelo depositante correntista, fica a 

instituição financeira na obrigação de restituir a quantia indevidamente aplicada.

Embargos de declaração: opostos por ambas as partes. Os embargos do autor 
foram recebidos meramente para o fim de esclarecer que restou indeferido, de 
maneira expressa, o pedido de antecipação de tutela formulado. Os embargos do 
Banco-Réu foram rejeitados.

Recurso especial: interposto apenas pela instituição financeira, com 
fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional. Alega-se violação aos 
arts. 131, 285, 302, inc. II, 319, 320, inc. III, 332, 333, 334, inciso IV e 803, todos 
do CPC, bem como 148, 150 e 151 do CC/1916.
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O recurso foi admitido na origem.

Primeiro julgamento: inicialmente distribuído ao i. Min. Castro Filho, o 
presente recurso foi incluído em pauta para julgamento na seção de 26.04.2005. 
Em 16.06.2005, o processo foi julgado pela Terceira Turma do STJ que, nos 
termos do voto proferido pelo i. Min. Relator, não conheceu do recurso especial. 
Eis a ementa do acórdão:

Recurso especial. Prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356-STF. Violação aos 

artigos 458 e 535 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Reapreciação probatória. 

Impossibilidade. Súmula n. 7-STJ. Dissídio jurisprudencial não comprovado.

I. O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do 

recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável 

da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como 

um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Não examinada a matéria objeto 

do especial pela instância a quo, incidem os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do 

Supremo Tribunal Federal.

II. A motivação sucinta ou contrária aos interesses da parte não se traduz 

em malferimento às disposições do artigo 458 do estatuto processual civil, quando 

analisadas as questões deduzidas em juízo, como ocorreu na espécie.

III. Não há falar em omissão ou ausência de fundamentação, não constando 

do acórdão embargado os defeitos contidos no artigo 535 do Código de Processo 

Civil, tão-só o fato de a decisão embargada conter tese diferente da pretendida pelo 

recorrente.

IV. A reapreciação nesta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado 

é vedada, à luz do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

V. Só se conhece do recurso especial pela alínea c, se o dissídio jurisprudencial 

estiver comprovado nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e 255, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno desta 

Corte, com a descrição da similitude fática e os pontos divergentes das decisões.

Recurso especial a que se nega conhecimento.

Embargos de declaração: opostos pelo ora Recorrente, sob o argumento 
de que a inclusão do processo em pauta para julgamento foi publicado no DJ 
apenas em nome do advogado João Crisóstemo de Queiroz, OAB-AM n. 540, 
que falecera antes do julgamento. Assim, os demais integrantes do escritório que 
defende os interesses do recorrente não tomaram conhecimento da inclusão do 
processo em pauta.

Os embargos foram rejeitados pela Terceira Turma do STJ.
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Embargos de divergência: opostos pelo Banco. Inicialmente tais embargos 
foram distribuídos à Corte Especial, sob a relatoria do i. Min. Hamilton Carvalhido. 
Porém, verificando que a divergência se dava apenas entre acórdãos lavrados 
pela 3ª e 4ª Turmas, o relator determinou a redistribuição do processo, que 
deveria ser julgado pela 2ª Seção.

Distribuído o recurso à relatoria do i. Min. Hélio Quaglia Barbosa, a 2ª 
Seção, por maioria de votos, houve por bem dar provimento aos Embargos de 
Divergência, nos termos do voto do relator. Determinou-se, portanto, a renovação 
do julgamento.

Com a aposentadoria do i. Min. Castro Filho, o processo me foi distribuído, 
por prevenção de Turma.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): 

I. Delimitação da controvérsia

Cinge-se a controvérsia a estabelecer se foi legítima a aplicação, pelo Banco-
Réu, de valores de titularidade do Autor em fundo de ações de alto risco, sem 
sua autorização. São peculiaridades da controvérsia:  (i) que o Banco argumenta 
que lhe foi dada autorização verbal; (ii) que, ainda que não ficasse comprovada a 
autorização prévia, a instituição argumenta que o silêncio do correntista, após 15 
meses desde a data em que a aplicação financeira foi feita, implica sua aceitação 
tácita da operação.

II. Alegação de ofensa aos arts. 458, incs. II e III, e 535, inc. II, do CPC

O recorrente argumenta que uma série de alegações feita por ele em sua 
contestação não foram apreciadas pela sentença. Tais alegações, reproduzidas 
no recurso de apelação, também não teriam sido apreciadas pelo Tribunal a quo. 
Com isso, estaria consubstanciada a violação das regras contidas nos arts. 458, 
incs. I e II e 535, inc. II, do CPC.

Em síntese, as omissões não supridas pelo acórdão diriam respeito, segundo 
o recorrente, à sua tese de que: (i) ao permanecer por 15 meses sem questionar a 
aplicação financeira feita pelo Banco no fundo de ações, o correntista teria dado 
anuência tácita à operação, ratificando-a (arts. 149 a 151 do CC/1916); (ii) o 
conhecimento do correntista a respeito da operação poderia ser comprovado pelo 
fato de que ele promoveu depósitos para cobrir saldo insuficiente em sua conta-
corrente, após a aplicação financeira; (iii) ao promover a aplicação financeira, 
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o Banco teria agido como gestor de negócios do correntista, do que decorreria a 
aplicação dos arts. 1.331 a 1.345 do CC/1916.

Todas essas questões foram devidamente apreciadas pelo Tribunal a quo, 
que considerou que, não obstante o silêncio do correntista após a aplicação, ela 
seria de qualquer modo ilícita porquanto imprescindível autorização prévia (fl. 
366-STJ, in fine). Além disso, o Tribunal também ponderou que seria impossível 
apreciar a questão sob a ótica do instituto da ratificação dos negócios jurídicos 
porque “não tem aplicação tais dispositivos legais, em face das peculiaridades do 
negócio jurídico consubstanciado no depósito bancário em conta-corrente, que 
como visto tem características de um mútuo, em face do qual cabe ao mutuário 
toda a responsabilidade pela guarda e conservação da coisa”. Além disso, o 
Tribunal a quo também considerou que “na relação jurídica entre o Banco e o 
seu cliente correntista verifica-se acentuada desigualdade assentada no poder 
econômico, poder este que desnivela tal relação jurídica, resultando mais fraca 
a posição do cliente”. Assim, “havendo ou não culpa e existindo dano, há a 
obrigação de indenizar, colorário do princípio da responsabilidade objetiva” (fl. 
327-STJ)

Disso decorre que o acórdão se baseou em fundamento suficiente para 
a rejeição dos argumentos de defesa formulados pela instituição financeira. 
Ponderou, por um lado, que a hipótese é de mútuo, do que decorre o afastamento 
das regras relativas à gestão de negócios; e, por outro, considerou que, para a 
hipótese, não é cabível a ratificação de atos, já que indispensável a autorização 
prévia para que seja promovida movimentação em conta-corrente. Esses 
fundamentos, suficientes a embasar o julgado, desobrigam o Tribunal a se 
manifestar de maneira específica sobre todos os pontos trazidos à discussão pela 
parte. Não há, portanto, ofensa aos arts. 458 e 535, do CPC.

II. Prequestionamento

Não há prequestionamento dos arts. 285, 302, 319, 320, 332, 334 e 803 do 
CPC, como bem observado pelo i. Min. Castro Filho, no primeiro julgamento deste 
Recurso. Além disso, a alegação de ofensa a essas regras não foi demonstrada 
de maneira analítica. O recorrente apenas mencionou os dispositivos legais no 
âmbito da impugnação mais ampla, que fez, da apreciação da prova, feita pelo 
Tribunal a quo. Incide, portanto, quanto a eles, além dos óbices das Súmulas n. 
282 e 356, do STF, também o óbice da Súmula n. 284 desse mesmo Tribunal.

III. A valoração da prova (arts. 131 e 333, do CPC)

A alegação de ofensa aos arts. 131 e 333 do CPC é feita com base na 
apreciação equivocada, segundo o recorrente, das provas produzidas no processo. 
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Segundo argumenta, o Tribunal a quo somente teria levado em consideração, 
no julgamento, a matéria alegada pelo autor, deixando de lado os argumentos 
formulados pelo réu. 

Em relação ao tema, duas observações devem ser feitas: Em primeiro lugar, 
a má apreciação da prova não dá lugar à interposição de recurso especial - 
Súmula n. 7-STJ. Em segundo lugar, o Tribunal a quo não deixou de considerar 
os argumentos desenvolvidos pela instituição financeira, no processo. Ele apenas 
não os acolheu. Não há ofensa ao art. 131 do CPC nesse procedimento.

IV. A ratificação da aplicação financeira (arts. 149 a 151 do CC/1916)

O derradeiro argumento apresentado pela recorrente diz respeito à 
ratificação tácita, supostamente dada pelo correntista, à aplicação financeira 
promovida pelo Banco.

Como bem observado pelo Tribunal a quo, o instituto da ratificação, tal qual 
apresentado pelo recorrente em recurso, aplica-se às hipóteses de atos anuláveis, 
praticados pela parte relativamente incapaz. Essa idéia decorre diretamente do 
que dispõe o art. 146 do CC/1916. Além disso, tal instituto destina-se a atribuir 
validade perante terceiros, do ato praticado pelo relativamente incapaz. Na 
hipótese dos autos, trata-se de ato praticado pela instituição financeira sem a 
autorização do titular da conta corrente. Não há incapacidade relativa, nem a 
necessidade de convalidação do ato perante terceiro. Não há, portanto, que se 
falar de ratificação, no sentido que lhe dão os arts. 149 e seguintes do Código 
Civil.

Vale ressaltar que a presente controvérsia não foi trazida sob a ótica do 
art. 1.296 do CC, que trata da ratificação dos atos praticados, sem autorização, 
pelo mandatário. De todo modo, ainda que se pudesse aplicar tal dispositivo, 
a ratificação dos atos somente poderia ser constatada mediante a análise do 
substrato fático do processo, o que é vedado nesta sede pelo óbice da Súmula n. 
7-STJ.

V. Da divergência

Como bem ressaltado pelo i. Min. Castro Filho no primeiro julgamento 
deste processo, não é possível conhecer do recurso pela divergência na hipótese 
em que não é feito o cotejo analítico de que tratam os arts. 541, parágrafo único, 
do CPC, e 255, § 2º, do RISTJ.

Forte em tais razões, não conheço do recurso especial.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Ari Pargendler: 1. Nos autos de ação ordinária proposta por 
Francisco Ritta Bernardino contra o Banco Industrial e Comercial S/A – Bicbanco  
(fls. 03/12, 1º vol.), o MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Lima assim dimensionou o 
litígio:

O cerne da questão posta em juízo, como está bem delineado nos autos, reside 

em verificar se o Autor teria dado, ainda que verbalmente, autorização ao Réu para 

aplicação da quantia de R$ 400.000,00 em fundo de ações. A alegação do Autor é 

que não deu tal autorização e que não tem por hábito aplicar em fundos de ações. 

O Réu, por seu turno, afirma que a autorização foi verbal e que àquela altura não 

era exigida autorização escrita. Afirma, alternativamente, porventura não aceito 

o argumento de que a autorização havia sido dada verbalmente, que ocorrera 

autorização tácita do Autor, que recebia extratos bancários informando acerca da 

aplicação e nunca se insurgiu contra ela, o que só veio a ocorrer meses mais tarde. 

Em réplica o Autor asseverou que não mandou encerrar a aplicação porque assim 

estaria assumindo que havia mandado aplicar a quantia.

Paralelamente a essa questão, e uma vez aceito que autorização houve, há que 

se perquirir se a autorização para aplicação em fundos de ações há de ser expressa 

e por escrito, segundo as normas da Comissão de Valores Mobiliários (fl. 249, 2º 

vol.).

A final, o MM. Juiz de Direito concluiu que o Banco Industrial e Comercial 
S/A – Bicbanco não se desincumbiu do ônus de provar que havia recebido 
autorização para a aplicação em fundo de ações, exigência do Código de Defesa 
do Consumidor e do Regulamento dos Fundos de Ações, sequer de modo tácito 
(fl. 250/251), e fez condená-lo a restituir a Francisco Ritta Bernardino a quantia 
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigida “desde a data da aplicação 
indevida, acrescida de juros de mora a partir da citação” (fl. 252).

O tribunal a quo, relator o Desembargador Manuel Glacimar Mello 
Damasceno, manteve a sentença nos termos do acórdão assim ementado:

Banco. Mercado de ações. Aplicação de dinheiro depositado em conta-

corrente, sem autorização do correntista. Irregularidade. Obrigação do banco de 

restituir a quantia aplicada. Sentença. Afronta aos incisos II e III do art. 458 do CPC. 

Inocorrência. Apelo improvido.

O fato de o douto magistrado sentenciante não ter examinado todos os pontos 

aduzidos pelas partes, ou tenha deixado de responder um por um os argumentos 

levantados no processo, nem por isso ficam afrontados os incisos II e III do art. 

458 do Código de Processo Civil. Se a decisão contém o raciocínio lógico sobre o 
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qual assenta os fundamentos através do qual (sic) são conhecidas as razões que 

impuseram a conclusão, não há como apodar a sentença de omissa ou nula. 

Ao utilizar depósito bancário em conta-corrente, para aplicação no mercado 

de ações, se o Banco depositário não apresentar prova inconcussa de se tratar 

de negócio bancário devidamente autorizado pelo depositante correntista, fica a 

instituição financeira na obrigação de restituir a quantia indevidamente aplicada 

(fl. 319).

2. As partes opuseram embargos de declaração; aqueles articulados por 
Francisco Ritta Bernardino foram acolhidos para indeferir a antecipação de tutela 
(fls. 343/345, 2º vol.); aqueles formulados pelo Banco Industrial e Comercial 
S/A – Bicbanco foram rejeitados (fls. 346/349, 2º vol.).

Banco Industrial e Comercial S/A – Bicbanco interpôs recurso especial, com 
base no art. 105, inc. III, alíneas a e c, da Constituição Federal, por violação dos 
arts. 131; 285; 302, II; 319; 320, III; 332; 333, II; 334, IV; 458, II e III; 535, II; e 
803 do Código de Processo Civil (fls. 354/400, 2º vol.).

Sob a relatoria do Ministro Castro Filho, e com outra composição, a 3ª 
Turma não conheceu do recurso especial (fls. 520/531, 3º vol.), rejeitando os 
embargos de declaração que lhe foram opostos (fls. 601/613, 3º vol.) – mas, 
no âmbito de embargos de divergência, relator o Ministro Quaglia Barbosa, 
o julgamento foi anulado porque a respectiva intimação recaiu “em nome do 
advogado falecido” (fl. 779, 3º vol.).

No novo julgamento, a relatora, Ministra Nancy Andrighi, votou pelo não 
conhecimento do recurso especial.

3. Salvo melhor juízo, o recurso especial deve ser conhecido e provido 
porque o tribunal a quo contrariou o art. 535, II, do Código de Processo Civil.

O pressuposto desta conclusão é o de que a instância ordinária deve se 
pronunciar sobre todos os fatos alegados no processo que possam ter influência 
no julgamento da causa.

Na espécie, o tribunal a quo se recusou a examinar o alegado comportamento 
de Francisco Ritta Bernardino durante os 15 (quinze) meses anteriores à data em 
que manifestou oposição à aplicação financeira.

Lê-se nos embargos de declaração:

Invocou-se a nulidade da v. sentença, que malferiu, data vênia, o art. 458 do 

Código de Processo Civil, posto que o MM. Juiz de primeiro grau não teceu nenhum 

juízo:
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a) sobre o fato de o Apelado ter permanecido durante 15 meses em absoluto 
silêncio, sem expedir nenhuma notificação ou correspondência ao Apelante em 
contrariedade ao suposto desmando na administração da sua conta-corrente;

b) sobre o fato de o Apelado durante 15 meses ter aceitado o lançamento a 
débito de sua conta-corrente e a crédito de sua aplicação no fundo de investimento 
da importância de R$ 400.000,00;

c) sobre o fato de o Apelado ter recebido todos os extratos de sua conta 
corrente e todos os extratos do fundo, dando conta de que sua aplicação em 
31.03.1998 apresentava o saldo de R$ 418.704,89, com o ganho de R$ 18.704,89, 
e saldos outros em datas diversas;

d) sobre o fato de após o lançamento a débito de sua conta-corrente do 
montante de R$ 400.000,00 ter ficado devedora pelo período de 12.03.1998 a 
19.03.1998 e ainda assim veio de cobrir o seu saldo devedor com outros depósitos, 
impedindo o estado negativo, o que demonstra, sem sombra alguma de dúvida, que 
havia autorizado o saque para a famigerada aplicação;

e) sobre o fato de ter se dirigido ao Banco Apelante somente 15 meses depois 
da famigerada aplicação para denunciar a ‘irregularidade’, ou o desmando, o 
desaparecimento ilícito do depósito, que, repita-se, é de vultosa quantia;

f) sobre o fato de o Apelado, apesar de alegar falta de autorização para 
que o Apelante procedesse a aplicação, não ter em todo o período de vigência e 
movimentação de sua conta-corrente sacado nenhum cheque sobre os R$ 400.000,00 
depositados, o que seria de seu legítimo direito. Ninguém, em sã consciência, 
deixaria vultosa quantia abandonada em sua conta-corrente pelo período de 15 
meses consecutivos;

g) sobre o fato de o Apelado ter recebido todos os extratos de sua conta-corrente 
e de sua aplicação no fundo de investimento e jamais ter oposto contrariedade, 
durante 15 meses consecutivos, aos lançamentos ali procedidos. Em manifesta 
concordância com os mencionados lançamentos, efetuava depósitos para cobertura 

dos saldos devedores (fl. 336, 2º vol.).

No julgamento da apelação o tribunal a quo assim se pronunciara a 
respeito:

Mas entendo que a análise de tais questões em nada poderá modificar a 
posição tomada pelo MM. Juiz de Direito na sua r. sentença, nem poderá alcançar 
a ressonância almejada nesta sede revisional. E de logo seja enfatizado: - para que 
o Banco pelo seu preposto pudesse realizar a referida operação bancária, ou seja, 
aplicar o dinheiro do cliente depositado em conta-corrente, necessária seria, a meu 

ver, autorização expressa, não sendo suficiente uma presunção da existência de uma 

autorização (fl. 325).
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E no julgamento dos embargos de declaração, ele voltou a repetir o que já 
havia dito:

Mas entendo que a análise de tais questões em nada poderá modificar a 

posição tomada pelo MM. Juiz de Direito na sua r. sentença, nem poderá alcançar a 

ressonância almejada nesta sede revisional (fl. 348, 2º vol.).

O tribunal a quo tinha, e tem, toda a competência para decidir como 
decidiu, isto é, de que só a autorização expressa do cliente justificaria a aplicação 
financeira, mas negando-se a reconhecer ou repelir os fatos alegados pelo Banco 
Industrial e Comercial S/A – Bicbanco impediu o Superior Tribunal de Justiça de 
valorizá-los ou desvalorizá-los.

De minha parte, reconhecida a omissão de Francisco Ritta Bernardino por 
mais de 15 (quinze) meses – período em que alegadamente este teria deixado 
a vultosa quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em conta-corrente 
sem qualquer intenção de vê-la remunerada – o desfecho da causa poderia ser 
outro do que aquele adotado pelo tribunal a quo.

Quem, sendo advogado e empresário, deixaria em conta-corrente bancária, 
sem remuneração, montante tão expressivo, sabido que a taxa Selic, à época, foi 
de 28,8% no ano de 1998, e de 25,6% no ano de 1999, segundo os relatórios do 
Banco Central do Brasil disponíveis no respectivo site ?

Voto, por isso, no sentido de conhecer do recurso especial e de dar-lhe 
provimento para que, anulado o acórdão proferido nos embargos de declaração, 
outro seja prolatado reconhecendo ou repelindo os fatos alegados sob as letras 
a a g supra.

RECURSO ESPECIAL N. 745.397-SP (2005/0068751-0)

Relator: Ministro Sidnei Beneti
Recorrente: André Guper e cônjuge
Advogado: Clito Fornaciari Junior
Recorrido: Adam Getlinger e outro
Advogado: Rogério Leonetti

EMENTA

Civil e Processual Civil. Direito das coisas. Ação de nunciação de 
obra nova. Muro construído além da altura permitida pelas normas 
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edilícias. Proprietário ou possuidor. Legitimidade ativa. Inteligência 
do artigo 934, III, do CPC. Desnecessária a demonstração de dano. 
Prejuízos comprovados.

I. Possui legitimidade o proprietário ou possuidor de bem 
imóvel para o ajuizamento de ação de nunciação de obra nova, 
visando à demolição de muro lateral que faz divisa com os fundos de 
sua propriedade, por violação às normas municipais de edificação, 
independente da demonstração de dano à integridade física sua, ou de 
qualquer pessoa que com ele viva, ou à propriedade.

II. Restando incontroverso nos autos o fato de que a altura do 
muro foi aumentada somente na faixa de divisão das propriedades dos 
litigantes, e não na sua totalidade, não procede a alegação de que a 
obra visava a aumentar a segurança e a salubridade do imóvel vizinho, 
patente a ocorrência de dano.

Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Vasco Della Giustina (Desembargador 
convocado do TJ-RS), Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ-BA), 
Nancy Andrighi e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Sidnei Beneti, Relator

DJe 24.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sidnei Beneti: 1. Adam Getlinger e Maria Stella Carrão 
Vianna Getlinger moveram ação de nunciação de obra nova contra André Guper 
e cônjuge, visando à demolição de muro lateral que faz divisa com os fundos 
do imóvel dos Acionantes (fatos, fls. 28 e seguintes, 68 e seguintes e 196 e 
seguintes), o qual estaria sendo elevado pelos Acionados a altura superior a 3 
(três) metros, ou seja, a altura total de cerca de 6 (seis) metros, o que levaria a 
risco de desmoronamento, podendo ocorrer danos irreparáveis.
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A sentença, proferida pela MMª. Juíza Hertha Helena Rollemberg Padilha 
Palermo, julgou parcialmente procedente a demanda, “para condenar os réus 
a demolirem o muro objeto desta ação, no que este exceder a altura de 3 
metros, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00” (fls. 345), sendo recíproca a 
sucumbência.

2. O Acórdão ora recorrido (Rel. Des. Mendes Gomes - fls. 423/432) da 11ª 
Câmara Cível do extinto Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, por 
unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pelos Acionados, 
sob a seguinte ementa (fl. 424):

Ementa: Nunciação de obra nova. Legitimidade ad causam. Propositura pelo 

vizinho. Admissibilidade. Inteligência do art. 934, III, do CPC. Embora o inciso III, do 

art. 934, do CPC, diga competir ao Município o ajuizamento de ação de nunciação 

de obra nova a fim de impedir que o particular construa em contravenção à lei, 

do regulamento ou de postura, a doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando 

no sentido de que a integração de normas administrativas na legislação civil faz 

surgir para os proprietários, nas suas relações de vizinhança, direitos subjetivos 

à observância das limitações, por parte dos que constroem sob a vigência de tais 

imposições.

Vale, no caso, transcrever o inteiro teor do Acórdão a quo:

A r. sentença hostilizada está certa e deve ser mantida por seus jurídicos 

fundamentos.

Analisa-se, por primeiro, a questão referente a alegação dos apelantes de que, 

sob o fundamento de violação às posturas municipais, apenas o Poder Público tem 

legitimidade para a ação de nunciação.

Sem embargos de respeitáveis posicionamentos em sentido contrário, tenho 

que se a obra realizada viola posturas urbanísticas previstas na legislação de uso 

e ocupação do solo, sendo a observância da lei um imperativo, tem o particular 

também direito de acionar o vizinho, para que sejam cumpridas as regras atinentes 

à construção.

Este é o ensinamento, dentre outros, de Theotônio Negrão, Alexandre de 

Paula e Hely Lopes Meirelles, valendo destaque para este último, cujas lições foram 

citadas em v. acórdão oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, assim ementado:

Nunciação de obra nova. Legitimidade ad causam. Propositura pelo 

vizinho. Admissibilidade. Inteligência do art. 934, III, do CPC. Embora o inciso 

III do art. 934 do CPC diga competir ao Município o ajuizamento de ação 

de nunciação a fim de impedir que o particular construa em contravenção 
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da lei, do regulamento ou de postura, a doutrina e a jurisprudência vêm-

se posicionando no sentido de que a integração de normas administrativas 

na legislação civil faz surgir para os proprietários, nas suas relações de 

vizinhança, direitos subjetivos à observância das limitações, por parte dos 

que constroem sob a vigência de tais imposições (Ap. n. 225.482-1/3, 1ª C., j. 

23.05.1995, Rel. Des. Guimarães e Souza).

Permitimo-nos transcrever parte deste v. aresto: “O mestre Hely Lopes Meirelles, 

in Direito de Construir, p. 92, RT, adverte que ‘as limitações administrativas ao uso 

de propriedade, conquanto sejam imposições de ordem pública, podem gerar 

obrigações e direitos subjetivos entre os vizinhos, interessados na sua fiel observância 

por parte de todos os proprietários sujeitos às suas exigências’. E acrescente: ‘Este 

aspecto tem merecido, ultimamente, acurados estudos na doutrina, mas continua 

a ensejar fundas divergências nos tribunais, motivadas, ao que se vê, pela errônea 

consideração das limitações administrativas concernentes ao direito de construir. Os 

julgados que negam ação ao vizinho para exigir de seu confinante o atendimento 

das limitações administrativas à construção, o fazem por excessivo apego à distinção 

romanista entre normas de interesse privado e normas de interesse público, como se 

os departamentos do Direito constituíssem domínios estanques’. Diz mais o saudoso 

professor (p. 86/87): ‘As limitações administrativas distinguem-se substancialmente 

das restrições de vizinhança, porque estas, como já vimos (Cap. III), são estabelecidas 

nas leis civis para proteção da propriedade particular em si mesma e resguardo da 

segurança, do sossego e da saúde dos que a habitam (CC. arts. 554 e 588), e aquelas 

são editadas em normas de ordem pública - leis e regulamentos - em benefício do 

bem-estar social (CF, art. 147). Ambas incidem sobre o mesmo objeto - a propriedade 

privada - mas com finalidades diversas: as restrições civis protegem especificamente 

os vizinhos - ul singuli; as limitações administrativas protegem, genericamente, 

a coletividade - ut universi. Mas convém advertir, desde logo, que as limitações 

administrativas, conquanto impostas em prol da comunidade, podem gerar direitos 

subjetivos para os indivíduos, principalmente para os vizinhos, interessados na sua 

observância por todos os confrontantes, como veremos no tópico adiante (c)”. E, por 

fim, conclui: ‘Fiel à nossa legislação e atento à doutrina prevalente, o Tribunal de 

Justiça do antigo Distrito Federal decidiu, com inteiro acerto, que ‘se as restrições de 

direito administrativos são de molde a criar obrigações de não-exercício do direito 

de propriedade, logo se está a ver que todo aquele que se julgar prejudicado, em 

sua vizinhança pelo inadimplemento de tais obrigações, tem o direito subjetivo 

de obter a reposição in pristinum do estado de cousas anterior ou de evitar o 

descumprimento diante de uma ameaça de lesão ao seu direito individual’, e linhas 

adiante o ilustrado relator, Des. Hugo Augler, ajunta que ‘esta conclusão vem assim 

espancar quaisquer dúvidas acerca da disputa suscitada pela questão de saber se os 
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regulamentos edilícios limitativos do uso de propriedade autorizam o exercício de 

uma ação entre vizinhos e cumulativamente contra a pública administração para o 
efeito de exigir o respeito às normas respectivas do direito de construção”.

E arremata: “Aplaudimos irrestritamente a orientação desse julgado, que 
se põe em consonância com o objetivo do moderno urbanismo, qual seja, o de 
assegurar conforto individual e bem-estar social através de imposições técnico-
funcionais para as construções que vão compor o conjunto urbano. Essas limitações 
urbanísticas, conquanto expressas em disposições de ordem pública, geram direitos 
subjetivos para os proprietários que elas se beneficiam ut singuli, e por isso mesmo 
podem compelir judicialmente os vizinhos a observá-las nas suas construções”.

Legitimado, assim, também é o particular para obrigar o vizinho a respeitar 
os regramentos de construção em solo urbano, independentemente da existência de 
prejuízo concreto à sua propriedade.

Superada a questão processual, resta apreciar a matéria de fundo do apelo.

Com efeito, os autores fincaram seu pleito na alegação de que a obra levantada 
pelos réus, consistente na elevação do muro divisório existente entre as suas 
respectivas propriedades, a) não dispõe de licença do órgão competente; b) viola 
as posturas municipais; c) não observa as regras técnicas de construção; d) põe em 
risco a integridade dos ocupantes e do próprio imóvel vizinho, de titularidade dos 
acionantes.

A perícia oficial foi conclusiva em afastar os dois últimos fundamentos.

No entanto, restou inconteste que a construção dos réus não possui aprovação 
municipal, como atestam os autos de embargo e de multa (fls. 21/22) lavrados pela 
municipalidade, estando sendo executada, aliás, em desacordo com as posturas 
urbanísticas pertinentes.

Veja-se o que disse o vistor oficial:

Após estudo acurado da matéria, procedeu o signatário à vistoria dos 
imóveis, quando então buscou observar a situação dos mesmos e demais 
detalhes de interesse a mais completa e perfeita elucidação da controvérsia. 
Quando da vistoria ao local, este vistor pôde observar que o muro sub judice 
encontrava-se totalmente edificado (sem revestimento e com pintura acrílica), 
inclusive com cerca eletrificada. Cabe ressaltar que o imóvel dos requerentes 
é composto de dois (02) pavimentos, tendo o pavimento inferior um único 
nível, cuja referência é a garagem da edificação. Ficou constatado, também, 
que a altura do muro pelo lado dos requeridos, tem aproximadamente cinco (05) 
metros em toda a divisa. A edificação dos requerentes é térrea e o muro ultrapassa 
seis (06) metros de altura na sua divisa, em função do desnível existente entre os 
imóveis, que é de aproximadamente 1,35m (vide foto n. 05) (fl. 187 - grifei).
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Pois bem.

O Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo, na Seção 

10.1 - Condições Gerais de Implantação e de Fechamento de Terrenos Edificados, 

estabelece que:

10.1.2 - Para os terrenos edificados será facultativa a construção de 

muro de fecho em suas divisas.

10.1.2.1 - Quando executados, os muros terão altura de:

a) 3,00m (três metros) no máximo, acima do passeio, quando junto ao 

alinhamento;

b) 3,00 (três metros) no máximo, quando junto às demais divisas, 

medidos a partir do nível em que se situarem, excetuados os de arrimo que 

terão altura compatível com o desnível de terra (v. fl. 26).

Por aí, bem se vê, a obra dos réus está em total desconformidade frente ao 

Código de obras municipal, ainda que se leve em conta o desnível existente entre 

os terrenos. Isto já é o bastante, com base nas lições doutrinárias e jurisprudenciais 

acima transcritas, para compeli-los a adequar a sua construção à legislação que rege 

a matéria.

Daí porque irrelevante a ocorrência ou não de outros danos aos apelados, 

bem assim quanto à utilidade ou necessidade da referida obra, valendo destacar 

existirem outros meios de proteção à saúde e à segurança dos apelantes, sem 

violação às regras locais de construção.

Aliás, como lembraram os apelados, e estão a demonstrar as fotografias 

tiradas do local (fls. 28/32; 69; 72; 196; 202), a construção questionada somente 

contemplou a divisa das propriedades os litigantes, e não a totalidade do muro, 

deitando por terra a alegação dos apelantes de que a obra visa a aumentar a 

segurança e salubridade do seu imóvel.

Nesta medida, a solução que se apresenta ao caso é, mesmo, a demolição 

do muro objeto da discórdia, no que este exceder a 3,00 metros de altura, como 

bem decidiu a julgadora monocrática, observando-se, apenas, ficar limitada a 

desconstrução à parte acrescida.

Assim entendido, por estar certa, deve ser mantida a r. sentença hostilizada 

por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 426/432).

3. Os Acionados, ora recorrentes, interpõem Recurso Especial, com 
fundamento na alínea a do permissivo constitucional, no qual alegam que “a 
contrariedade do novo muro só às posturas municipais, em vista da questão 
da legitimidade, por si só, não autorizaria a procedência da demanda, que 
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somente se tornaria possível em havendo, no mínimo, associação dessa mácula 
à demonstração inequívoca de que a obra trouxe prejuízos ao vizinho e ainda 
prejuízos daqueles que o sistema não admite que possa ocorrer” (fls. 440), 
indicando ofensa ao artigo 934, III, do Código de Processo Civil. 

Foram apresentadas contra-razões (fls. 187/195) e o recurso foi admitido 
(fls. 197/200).

O processo ingressou neste Tribunal no dia 09.05.2005, mas somente veio 
conclusos, por redistribuição, ao Relator do presente no dia 28.10.2008 (fls. 
467), em meio a milhares de processos.

É o relatório.
VOTO

O Sr. Ministro Sidnei Beneti (Relator): 4. Não obstante a irresignação e o 
evidente esforço do competente patrocínio, o recurso não merece provimento.

5. Concluiu, acertadamente, o Tribunal de origem que “legitimado, assim, 
também é o particular para obrigar o vizinho a respeitar os regramentos de 
construção em solo urbano, independentemente da existência de prejuízo 
concreto à sua propriedade” (fls. 429).

A legitimidade para propositura desse tipo de demanda, visa a resguardar 
as propriedades daqueles que são diretamente afetados por construções levadas 
a cabo, tanto em descumprimento de normas do direito de vizinhança (Dir. 
Civil) quanto por violação às normas municipais de uso e ocupação do solo (Dir. 
Administrativo). Isso porque as normas administrativas restritivas do uso e gozo 
da propriedade privada, impostas pela Administração Pública, embora visem ao 
bem-estar coletivo, fazem-no, no mais das vezes, pelo estabelecimento de regras 
de evidente alcance individual (ut singuli).

Precedentes:

Civil e Processual. Ação de nunciação de obra nova movida por possuidores 

de imóvel, contra escola pública e o Estado. Legitimidade passiva do ente estatal. 

Legitimidade ativa dos autores. CPC, art. 934, I. Exegese.

I. Não dispondo a escola pública de personalidade jurídica própria, responde 

pelos atos da sua administração o Estado, questão, todavia, despicienda a tal altura, 

vez que este figura na lide, desde o seu início, como litisconsorte, e assim vem 

defendendo na ação os interesses próprios e os da escola-ré, que se confundem.

II. A ação de nunciação de obra nova pode ser promovida por aqueles que 

detêm a posse do imóvel contra o vizinho que promove construção que afeta o bem 

que ocupa.
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III. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 100.708-PE, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

julgado em 04.08.2005, DJ 05.09.2005, p. 409);

Nunciação de obra nova. Ação intentada por condômino contra terceiros. 

Pretensão dos réus de que sejam chamados ao processo os demais condôminos. 

Litisconsórcio necessário ativo. Não e o caso da necessidade, porque a lei permite 

que a ação seja proposta por qualquer um dos donos. Exemplos: arts. 623-II, 

634, 892 e 1.580, parágrafo único, do Código Civil. e excepcional o litisconsórcio 

necessário ativo. Hipótese em que não se ofendeu o art. 47 do Código de Processo 

Civil. Recurso especial de que a Turma deixou de conhecer.

(REsp n. 33.726-SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Turma, julgado em 

09.11.1993, DJ 06.12.1993, p. 26.663);

Processual Civil. Recurso especial. Ação de nunciação de obra nova 

cumulada com pedido indenizatório. Empresa concessionária de serviço público. 

Possibilidade.

1. Elevação do leito carroçável da Rodovia Anchieta em São Paulo com o 

objetivo de eliminar alagamento da pista.

2. Construção que se transformou num verdadeiro dique, permitindo a 

inundação de instalações industriais vizinhas na época das chuvas, conforme 

proclamado pelas instâncias locais.

3. Admissibilidade de aforamento de ação de nunciação por particular contra 

obra realizada pela Administração Pública, ante o princípio da submissão de todos 

à lei.

4. Pedido indenizatório decorrente de fato superveniente, expressamente 

anunciado na inicial.

5. Recurso especial do Dersa de que não se conheceu.

6. Recurso especial de Indústria Autometalúrgica conhecido e provido.

(REsp n. 92.115-SP, Rel. Ministro Bueno de Souza, Quarta Turma, julgado em 

06.04.1999, DJ 16.08.1999, p. 71).

6. Não se exige, assim, para o reconhecimento de legitimidade dos Autores, 
no caso concreto, a demonstração de prejuízos suportados pelo vizinho, bastando 
a constatação inequívoca da ofensa às normas municipais relativas ao direito 
edilício.

Por outro lado, o prejuízo aludido existe, não sendo possível deixar de ver o 
dano evidente na elevação do muro a altura considerável ao imóvel dos autos, de 
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modo que, também por esse fundamento, reclamado pelos ora recorrentes, resta 
patente o prejuízo aos Autores, ante que se afasta a alegação fundada em que 
“imprescindível que se associe e isso também o dano à sua propriedade” (razões 
do Recurso Especial, fl. 440).

Registre-se ter o Aresto recorrido consignado que “a construção questionada 
somente contemplou a divisa das propriedades dos litigantes, e não a totalidade do 
muro, deitando por terra a alegação dos apelantes de que a obra visa a aumentar 
a segurança e salubridade do imóvel” (fls. 431), restando incontroversa, por 
falta de impugnação, a constatação da sentença de dano estético à residência 
dos Autores.

7. Por fim, vê-se, da leitura atenta do Aresto hostilizado e, mesmo, pela 
observação dos fatos e das conclusões periciais, que o processo foi bem julgado 
pelo Tribunal a quo, não havendo nenhum motivo para ser reformado o Acórdão 
recorrido.

8. Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.073.340-PB (2008/0150370-0)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão
Recorrente: Hélio Empreendimentos Imobiliários e Construção Ltda
Advogado: Danyel de Sousa Oliveira e outro(s)
Recorrido: José Carlos Bastos Sales
Advogado: Manoel Félix Neto e outro(s)

EMENTA

Civil e Processo Civil. Contrato de promessa de compra e venda 
de imóvel. Débitos de IPTU. Impossibilidade de transcrição dos bens.

1. O Tribunal a quo manifestou-se acerca de todas as questões 
relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta 
e submetida. Não cabe alegação de violação do artigo 535 do CPC, 
quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, 
apenas não adotando a tese da recorrente. Precedentes.

2. A inconformidade dos ora recorrentes quanto à alegada 
impossibilidade de anulação do negócio jurídico, em face da existência 
de garantia das despesas por intermédio de nota promissória, depende 
do exame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das 
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. O contrato foi firmado em 27.03.2002, por isso aplica-se, 
quanto à sua formação, o Código Civil de 1916 (art. 2.035 CC/2002). 
Todavia, como o Tribunal de origem afastou a aplicação do instituto 
da lesão, não houve violação à regra intertemporal do novo Código 
Civil.

Recurso especial não conhecido. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho 
Junior e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 
justificadamente, o Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado 
do TRF 1ª Região).
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Brasília (DF), 24 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Trata-se, na origem, de ação 
objetivando rescisão contratual e indenização por danos patrimoniais e morais, 
ajuizada por José Carlos Bastos Sales em face de Hélio Empreendimentos 
Imobiliários e Construção Ltda.

Informa o autor que adquiriu da empresa ré, em 27.03.2002, mediante 
contrato particular de compra e venda, as salas n. 303 e 304, situadas no Edifício 
Lagoa Center, Parque Sólon de Lucena, n. 530, João Pessoa-PB. O preço ajustado 
pelas partes foi de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), sendo que autor 
pagou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e comprometeu-se transferir à ré três 
terrenos de sua propriedade, avaliados, conjuntamente, em 65.000,00 (sessenta 
e cinco mil reais).

Ocorreu que, segundo afirma o autor, embora tenha o réu se comprometido 
a lhe repassar os bens livres e desembaraçados, não o fez. Ao tentar realizar 
a transferência do imóvel mediante escritura, tendo inclusive adiantado o 
pagamento de 1.000,00 (um mil reais) à título de despesas de transcrição, o 
autor foi informado pelo Cartório de Registro de Imóveis que não poderia fazê-lo, 
pois existiam débitos de IPTU referentes aos imóveis.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido principal, sob o 
argumento de que houve vício de consentimento quando da formação do 
contrato. Declarou, por conseguinte, a anulação do contrato e determinou o 
retorno das partes ao status quo ante, devendo a ré devolver a quantia de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), e as demais despesas materiais realizadas na 
tentativa de efetivar a transcrição dos imóveis, as quais deverão ser apuradas 
em liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária e juros de mora, 
na base de 1% ao mês, a partir da citação (fls. 210/215). Condenou o réu, 
também, no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

As partes apelaram (fls. 219/224 e 227/236).

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento a ambos os 
recursos, restando o acórdão assim ementado:
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Contrato de compromisso de compra e venda. Salas comerciais. Impossibilidade 

de transcrição de bens. Débito decorrente de IPTU em atraso. Anulação do contrato, 

danos morais e materiais. Pedido parcialmente procedente. 01 apelo. Dano moral. 

Não ocorrência. Prejuízo de ordem material. Danos materiais. Pleito de ressarcimento 

do IPTU pago. Sentença que já determinou tal. Falta de interesse. Não conhecimento. 

Multa contratual pelo inadimplemento. Não cabimento. Hipótese de anulação do 

contrato. Honorários advocatícios. Redução. Impossibilidade. Fixação adequada. 02 

apelo: falta de dolo. Argumentação desfundamentada. Omissão quanto a débitos 

de IPTU relativos aos bens objetos dos contratos. Lesão. Pleito de afastamento. 

Irrelevância. Contrato já viciado pelo dolo. Anulação já operante. Inadimplemento 

contratual que acarreta perdas e danos. Dolo de um dos contratantes. Hipótese de 

anulação do negócio. Desprovimento de ambos os recursos.

- A não consumação do negócio trouxe prejuízos apenas de natureza material 

ao recorrente, não chegando a atingir a sua esfera moral, pelo que não é devida 

indenização em danos morais.

- Falece interesse de recorrer aos apelante quando pleiteia o ressarcimento de 

danos materiais que já foi determinado pelo juízo a quo.

- A multa contratual de 5% do valor do contrato só seria devida na hipótese 

de resolução da avença por um dos contratantes e não na de anulação do contrato, 

pois, neste caso, não mais subsistem nenhuma das cláusulas contratuais, inclusive a 

que previa o pagamento de multa por desistência de uma das partes.

- Observando corretamente o magistrado, na fixação dos honorários 

advocatícios, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, não há que se modificar o quantum por ele fixado.

- O comportamento do apelante, em omitir do apelado, quando da realização 

do contrato, as dívidas de IPTU que recaíam sobre os imóveis objetos do contrato, 

configura o dolo, viciando este e comprometendo sua validade, posto que, caso a 

recorrida soubesse dos débitos em testilha, não teria realizado o negócio, ao menos 

do modo como foi celebrado.

- É irrelevante os argumentos do recorrente para desconstituir o instituto da 

lesão, reconhecido pelo juiz a quo no caso em comento, quando o negócio já padece 

de vício de dolo, capaz, por si só, de dar ensejo a sua anulação.

- Tendo havido dolo de um dos contratantes, a hipótese é de que anulação de 

contrato e não de inadimplemento. (fls. 281/285)

Opostos embargos de declaração por ambas as partes (fls. 287/290 e 
293/297), foram rejeitados (fls. 301/303).
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Inconformado, o réu interpôs recurso especial, com fundamento na alínea 
a do permissivo constitucional, alegando violação ao art. 535, II, do CPC, tendo 
em vista que o Tribunal de origem não apreciou as omissões arguidas: a) tendo 
sido informada das pendências fiscais das salas negociadas, a ré emitiu nota 
promissória em favor do recorrido no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais), como garantia de todas as despesas para regularização das salas, motivo 
pelo qual, tendo sido exigido o pagamento desta cártula por meio da ação de 
execução n. 200.2003.001.681-6, teria se constituído uma espécie de cláusula 
penal da avença; b) eventual inadimplemento do recorrente resultaria em 
cobrança do título e não anulação ou rescisão do contrato celebrado. Sustentou, 
ainda, violação ao art. 2.035 do CC/2002, pois inaplicáveis os dispositivos do 
Código Civil de 2002, tendo em vista que o contrato é regido pelo Código Civil 
de 1916.

Contra-razões às fls. 321/329.

Admitido o recurso especial pelo Tribunal a quo (fls. 335/336), subiram os 
autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Primeiramente, cabe 
ressaltar que o acórdão recorrido não possui vício a ser sanado por meio de 
embargos de declaração, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou acerca 
de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe 
foram postas e submetidas.

Ademais, não cabe alegação de violação ao artigo 535 do CPC, quando 
a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não 
adotando a tese da recorrente (AgRg no Ag n. 685.087-RS, Rel. Min. Jorge 
Scartezzini, julgado em 25.10.2005; EDcl em REsp n. 561.372-MG, Rel. Min. 
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16.03.2004, DJ 28.06.2004, p.276).

3. No tocante à anulação do negócio jurídico, o Tribunal de origem assim 
se manifestou:

Primeiramente, entendo presente o dolo por parte do ora recorrente no caso 

em disceptação.

De fato, extrai-se dos autos que foi firmado contrato de compromisso de compra 

e venda entre José Carlos Bastos Sales e Hélio Empreendimentos Imobiliários e 

Construção Ltda, tendo como objeto duas salas comerciais, as quais foram narradas 
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por este, proprietário das mesmas, como livre e desembaraçadas de quaisquer ônus, 

impostos, taxas, condomínio e demais tributações.

Não obstante, após firmado o negócio não foi possível a transcrição dos 

referidos bens por parte do comprador, haja vista a existência de débitos decorrentes 

de IPTU em atraso para com a Fazenda Pública. 

Infere-se, portanto, que o comportamento do ora apelante, em omitir do 

apelado, quando da realização do contrato, as dívidas de IPTU que recaíam sobre 

os imóveis, configura o dolo, viciando a avença em epígrafe e comprometendo sua 

validade, posto que, como bem salientado pelo juiz a quo, caso o recorrido soubesse 

dos débitos em testilha, não teria realizado o negócio, ao menos do modo como foi 

celebrado.

Assim, constatado o dolo, impunha realmente a anulação do contrato, com 

retorno das partes do status quo ante, como bem procedeu o magistrado de primeira 

instância.

(...).

Finalmente, quanto à alegação de que o inadimplemento contratual não 

acarreta a anulação do contrato, mas sim a condenação de perdas e danos, impõe-se 

dizer que a referida anulação não ser por inadimplemento do contrato como afirmou 

o apelante, mas por ter este agido com dolo quando da realização do negócio em 

tela, comprometendo sua validade. (fl. 284)

Assim, para examinar as assertivas do ora recorrente em relação à alegada 
garantia das despesas do recorrido com a regularização das salas por intermédio 
de nota promissória, objeto da Ação de Execução n. 200.2003.001.681-6, é 
necessário incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, portanto, na 
espécie, as Súmulas n. 5 e n. 7-STJ.

De outra parte, bem é de ver que o recorrente não apontou nenhum 
dispositivo legal supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula n. 282 
e n. 356, ambas do STF.

4. Por fim, tendo sido firmado o contrato em 27.03.2002, ou seja, no 
período de vacatio legis do novo Código Civil, aplica-se, quanto à sua formação, 
o Código Civil de 1916 (art. 2.035 do CC/2002).

Contudo, embora o Juízo de primeira instância tenha baseado a sentença 
na existência de dolo e de lesão, padecendo o negócio jurídico unicamente de 
vício de dolo, em conformidade com o art. 92 do CC/1916, anulável o contrato.

Nesses termos esclareceu o acórdão recorrido: 
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Em relação aos argumentos do recorrente para desconstituir o instituto da 

lesão, reconhecido pelo juiz a quo no caso em comento, tenho-os por irrelevantes, 

pois o negócio já padece de vício do dolo, como visto acima, o qual é capaz, por si 

só, de dar ensejo à sua anulação, como de fato foi feito. (fl. 284)

Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem afastou a aplicação do 
instituto da lesão, não havendo, no caso, qualquer violação à regra intertemporal 
do novo Código Civil.

5. Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.078.057-MG (2008/0168389-1)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha
Recorrente: Carlos Alberto de Sousa Costa
Advogado: Cimon Hendrigo Burmann de Souza e outro(s)
Recorrido: Adriana Martins Pinheiro e outro
Advogado: Alípio Fonseca e outro(s)
Interes. : Hospital São Bento
Advogado: Francisco Gaudereto e outro(s)

EMENTA

Direito Civil. Responsabilidade civil. Erro médico. Princípio do 
livre convencimento motivado. Artigo 131 do Código Civil.

1. O sistema processual civil abraça o princípio do livre 
convencimento motivado, que, inclusive está positivado no artigo 131 
do Código de Processo Civil, impondo ao julgador a indicação dos 
motivos de suas conclusões.

Na hipótese em que a ação proposta tem sustentação na existência 
de erro médico, uma vez que realizada perícia, deve o julgador indicar 
os motivos pelos quais resolve concluir pela obrigação de indenizar, 
tomando posição oposta às conclusões do perito, mormente quando 
outras provas não existem nos autos.

2. A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento 
do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo 
em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja 
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obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada 
ainda a culpa do profissional.

3. Recurso especial provido. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Carlos 
Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Fernando 
Gonçalves e Aldir Passarinho Junior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Cimon Hendrigo Burmann de Souza, pela parte recorrente: Carlos 
Alberto de Sousa Costa.

Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 26.02.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Tratam os autos de ação indenizatória 
proposta por Adriana Martins Pinheiro em desfavor de Carlos Alberto de Souza 
Costa e Hospital São Bento.

Pediu a autora indenização a título de danos morais e materiais, afirmando 
o seguinte: estava no final de gravidez quando começou a sentir dores. Foi, 
então, em busca de auxílio no Hospital São Bento (2º requerido). Lá chegando, 
foi atendida pelo 1º requerido, médico que prestava atendimento naquele 
momento e que também era seu obstetra. Ele examinou a autora e concluiu que 
o trabalho de parto ainda não havia iniciado. Todavia, à noite, como as dores 
não passavam, a autora retornou ao hospital e foi internada. Por volta das 00:15 
do dia seguinte, deu à luz um menino e, no parto, foi assistida apenas por uma 
enfermeira. Sustenta que, por traumatismos ocorridos no parto, a criança ficou 
com paralisia cerebral, levando vida vegetativa.

Feita perícia, o médico perito não pôde atestar que a patologia apresentada 
pelo filho da autora era conseqüência da negligência do médico requerido. 
Aliás, a perícia foi clara quanto à ausência de negligência. Nada obstante, o MM. 
Juiz julgou a ação procedente, condenando os requeridos ao pagamento das 
indenizações pleiteadas.
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Os réus apelaram, e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
manteve a decisão em acórdão assim ementado:

Ementa: Indenização. Dano moral. Hospital. Atendimento inadequado. 

Período provável do parto. Gravidez normal parte sem a supervisão do médico. 

Recém nascido. Seqüelas celebrais. Imposição do dever indenizatório. Quantum 

indenizatório. Critérios de fixação.

O hospital em que ocorreu o fato é parte legítima para figurar no pólo passivo 

da ação de indenização pelos danos causados ao recém nascido.

O médico que não acompanha toda a evolução do trabalho de parto, sendo o 

mesmo executado somente como auxílio de uma enfermeira, sem sua supervisão, 

sob o argumento de carência de recursos humanos, responde pelos fatos em face da 

culpa presumida.

O quantum indenizatório revela-se condizente com as circunstâncias fático-

jurídicas, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a teoria 

do desestímulo.

Preliminar rejeitada e apelação não provida.

Então, os dois réus, que, até então eram patrocinados pelo mesmo advogado, 
fazendo uso de peças processuais comuns, aviaram recursos especiais distintos, 
sendo que Carlos Alberto de Sousa Costa nomeou outro procurador.

Os recursos foram inadmitidos por decisão de fls. 427/429.

Ante o provimento do Agravo de Instrumento de n. 963.333-MG, interposto 
por Carlos Alberto de Sousa Costa, os autos vieram a esta Corte.

Quanto ao recurso especial aviado pelo Hospital São Bento, nada há nos 
autos que indique eventual interposição de agravo. A única certidão, que se 
encontra à fl. 453, afirma que foi interposto agravo de instrumento no STJ, mas 
não especifica de qual das partes. Tampouco há informações acerca de eventual 
trânsito em julgado do acórdão em relação ao hospital.

O recurso especial de Carlos Alberto está embasado na vulneração das 
disposições dos artigos 331, I e II, c.c. o art. 131, ambos do Código de Processo 
Civil; dos artigos 186 e 951 do Código Civil, além das disposições do artigo 14, 
incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma o recorrente que houve contrariedade a uma norma de natureza 
processual referente ao ônus probatório. Sustenta ainda a inexistência de 
obrigação de reparar eventual dano em razão de que o ato praticado não estava 
revestido de ilicitude, bem como que inexiste nexo de causalidade entre a conduta 
afirmada e o dano que a autora afirma ter sofrido. Por fim, indica divergência 



JURISPRUDÊNCIA DA QUARTA TURMA

257

RSTJ, a. 21, (214): 247-312, abril/junho 2009

de entendimento jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados de outros 
Tribunais de Justiça.

O recurso foi devidamente contra-arrazoado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): Os autos encerram mais 
um caso de reparação civil por erro médico, assunto que tem sido palpitante nos 
Tribunais pátrios.

A recorrida, à época dos fatos, morava em Novo Cruzeiro-MG, cidade 
pequena do interior de Minas Gerais, que tinha apenas um hospital e que, no 
dia em que os fatos se sucederam, contava apenas com um médico de plantão, o 
recorrente. Narra que estava grávida, já com nove meses, e que começou a sentir 
dores no abdômen, razão pela qual procurou o recorrente no referido hospital 
(que também é parte requerida no presente feito).

Então, ele a examinou e, afirmando que ela ainda não estava em trabalho 
de parto, encaminhou-a de volta à sua casa para que lá aguardasse a evolução 
do seu quadro. Todavia, informa a recorrida, as dores não cessaram, pelo que 
retornou ao hospital, tendo sido internada por volta das 20:40 horas em virtude 
de apresentar dilatação do colo uterino.

Por volta das 00:15 do dia seguinte, deu à luz um menino, ocasião em que 
foi assistida apenas por uma enfermeira porque, nesse exato momento, o médico 
– ora recorrente – estava terminando uma cesariana – fato este incontroverso. 
A criança nasceu cianótica (coloração azul violácea da pele e das mucosas 
devida à oxigenação insuficiente do sangue e ligada a várias causas (distúrbio 
de hematose, insuficiência cardíaca etc. in Dicionário Eletrônico Houaiss) e sem 
reflexos.

Com base nisso, a presente ação teve como causa de pedir dois fundamentos: 
primeiro, o de que o recorrente não teria prestado a devida assistência à 
parturiente; e o segundo, de que ele agira com imperícia ao deixar de fazer o 
parto no momento oportuno, fato que ocasionou o envelhecimento da criança no 
útero materno, retardo esse que seria a causa da lesão cerebral por ele sofrida.

Nada obstante a realização de perícia, o Tribunal a quo, para o efeito de 
manter a sentença condenatória, não levou em conta a efetiva causa da lesão 
cerebral, nem sequer fez quaisquer abordagens sobre o assunto, de forma que a 
alegação de imperícia não foi considerada como fundamento da decisão.



258

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Observo que o fundamento adotado no acórdão recorrido para imposição 
do dever de indenizar foi o de que a autora não foi assistida por profissional na 
hora do parto. Observe-se:

Sabe-se que o monitoramento de todo o período de trabalho de parto é 

extremamente importante para a saúde do feto e da parturiente, como bem 

apontado pelo douto Perito Oficial às fls. 226, o que, entretanto, foi negligenciado 

no caso da autora, vez que ficou sem acompanhamento médico nos momentos 

cruciais do trabalho de parto, ou seja, entre as 22:00 e a hora do nascimento do 

autor, 0:15 do dia seguinte (fls. 230).

Desse modo, só a circunstância acima demonstrada já enseja a indenização, 

pela negligência do Hospital e do médico que não prestaram a devida assistência 

à parturiente como se espera de um profissional e de uma Instituição Hospitalar, 

pois reitera-se, a autora, na hora do parto, não foi assistida por profissional 

competente, no caso o seu obstetra/réu, e no mesmo diapasão, o recém nascido não 

teve também, o adequado atendimento de um pediatra que poderia ter tomado de 

pronto as providências necessárias (fl. 334).

Abstraindo-se da citação acima a parte que toca à negligência do hospital, 
cujo recurso não é objeto de análise, com relação ao médico, data máxima vênia, 
o fundamento adotado a fim de responsabilizá-lo é insuficiente pelos seguintes 
motivos:

a) foi alegado motivo de força maior para a ausência do médico, fatos esses 
que o Tribunal a quo deveria ter analisado; e

b) o Tribunal considerou a ausência em si suficiente a perpetrar a obrigação 
de indenizar, não fazendo referência acerca do nexo de causalidade entre a 
negligência do médico e o eventual dano ocorrido com o nascido.

Entendo, portanto, que houve ofensa aos dispositivos apontados pelo 
recorrente, mormente aos artigos 331, I e II, c.c. o art. 131, ambos do Código de 
Processo Civil, e aos artigos 186 e 951 do Código Civil.

Melhor elucido:

O Tribunal entendeu que o médico não prestou a devida assistência à 
parturiente, pois esteve ausente nos momentos cruciais.

Todavia, é incontroverso nos autos (e recorrida nem sequer aimpugnou 
tal fato) que, na cidade de Bento Gonçalves, havia apenas um hospital e que, 
no dia dos acontecimentos, o nosocômio contava apenas com um médico, ora 
recorrente. No momento do parto, ele estava terminando uma cesariana e, 
tão logo a concluiu, foi socorrer a recorrida. Afirmou o perito (cujo laudo cito, 
porque não há controvérsias sobre os fatos nele contidos):
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4. O médico não acompanhou a parturiente no fim do primeiro e durante o 

segundo período do Parto, por estar, comprovadamente, realizando uma cesariana 

na outra sala, isto é, concomitantemente (fl. 233).

Ora, a existência de força maior não poderia ter sido simplesmente 
desconsiderada pelo julgador sem que ele indicasse os motivos que o levaram à 
desconsideração.

Nosso sistema processual abraça o princípio do livre convencimento 
motivado, que inclusive está positivado no artigo 131 do Código de Processo 
Civil, cujos termos são os seguintes:

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e 

circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas 

deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.

Tão importante a motivação dos atos decisórios que a Constituição Federal 
abraçou tal princípio, conforme se vê do art. 93, IX, da norma maior. Assim, a 
falta de motivação da sentença acarreta sua nulidade.

Mas, no presente feito, a nulidade não se faz imperiosa, visto haver 
outro fundamento que também dá sustentação ao acórdão e diz respeito à 
responsabilidade civil do médico.

Como afirmei anteriormente, o Tribunal considerou a ausência do médico 
da sala de parto per si suficiente a perpetrar a obrigação de indenizar. Não fez 
quaisquer referências acerca do nexo de causalidade entre a negligência do 
médico e o eventual dano sofrido pela criança que havia nascido; ou seja: aplicou 
a teoria da responsabilidade civil objetiva.

Na hipótese de prestação de serviços médicos, o ajuste contratual – vínculo 
estabelecido entre médico e paciente – refere-se ao emprego da melhor técnica 
e diligência, entre as possibilidades de que dispõe o profissional no seu meio 
de atuação, em auxílio do paciente. Não se pode olvidar que, mesmo que os 
profissionais envolvidos empreguem toda sua diligência no ato, ainda assim 
podem advir reações imprevisíveis e situações inesperadas.

Não podendo o médico assumir o compromisso com um resultado específico 
(exceto quando se tratar de cirurgia estética), outra não pode ser a teoria da 
responsabilidade que não a subjetiva, devendo-se averiguar se houve culpa do 
profissional.

A respeito do assunto, esclarece José de Aguiar Dias:

A prova da culpa.
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Do fato de ser o contrato de tratamento médico uma obrigação de meio 
e não de resultado, decorre, como vimos, que ao prejudicado incumbe a prova 
de que o profissional agiu com culpa. Na apuração da responsabilidade há que 
atender a estas normas: a) a prova pode ser feita por testemunhas, quando não haja 
questão técnica a elucidar; caso contrário, será incivil admiti-la, dada ignorância da 
testemunha legal com relação aos assuntos médicos. Por outro lado, sendo a perícia 
o caminho naturalmente indicado ao julgador, é necessário que se encare esse meio 
de prova prudentemente, atenta à possibilidade de opinar o perito, por espírito de 
classe, favoravelmente ao colega em falta; b) é indispensável estabelecer a relação 
de causa e efeito entre o dano e a falta do médico, que acarreta responsabilidade 
ainda quando o nexo de causalidade seja mediato (in Da Responsabilidade Civil, 11ª 

edição, p. 334).

Portanto, a responsabilização do médico pressupõe o estabelecimento 
do nexo causal entre causa e efeito da falta médica. Como afirmei, o acórdão 
recorrido passou ao largo dessa questão, considerando a responsabilidade em 
questão como sendo objetiva. 

A isso acrescente-se que a alegação de erro médico deve ter suporte 
em prova técnica, pois, sendo o julgador leigo no assunto, tem de trazer a si 
elementos especializados que dêem embasamento ao julgado. Todavia, verifica-
se que o acórdão recorrido considerou os fatos de forma diametralmente oposta 
às conclusões da prova pericial e não embasou a condenação em quaisquer 
outros tipos de provas.

Todos esses fatos indicam a necessidade de reforma do julgado, porquanto, 
se não apurada exatamente em que consiste a culpa do recorrente quanto ao 
dano apontado - lesão cerebral -, as normas contidas nos artigos 186 e 951 do 
Código Civil desservem ao fim de sustentar uma condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para 
reformar o acórdão recorrido, julgando a ação improcedente em relação ao ora 
recorrente.

Inverto o ônus de sucumbência, devendo a autora arcar com metade 
das custas processuais, e reduzo a verba honorária para 10% sobre o valor da 
causa.

É como voto.
VOTO

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior: Sr. Presidente, acompanho o voto 
do Sr. Ministro Relator, louvando a excelência da sustentação oral do ilustre 
advogado.

Conheço do recurso especial e dou-lhe provimento.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.093.617-PE (2008/0213366-1)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha
Recorrente: Banco Citibank S/A
Advogado: Antônio Roberto Cruz de Farias e outro(s)
Recorrido: Gérson César Brasil e outros
Advogados: Marcos Cabral da Silva e outro(s)
                    Marcia Maria Ribeiro de Azevedo Ramos

EMENTA

Direito Civil. Responsabilidade civil. Bancos. Assalto. Cofres 
de aluguel. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar os danos 
materiais. Legitimidade ativa. Princípio da identidade física do juiz.

1. Afasta-se a alegada violação do art. 535, II, do CPC na hipótese 
em que o não-acatamento das argumentações deduzidas no recurso 
tenha como conseqüência apenas decisão desfavorável aos interesses 
do recorrente.

2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, sendo 
ultrapassado quando o Juiz responsável pela instrução do feito for 
afastado por qualquer motivo. Em tal hipótese cabe a seu sucessor 
decidir sobre a repetição das provas colhidas em audiência caso não 
se sinta apto a julgar.

3. É de responsabilidade do banco a subtração fraudulenta dos 
conteúdos dos cofres que mantém sob sua guarda. Trata-se do risco 
profissional, segundo a qual deve o banco arcar com os ônus de seu 
exercício profissional, de modo a responder pelos danos causados a 
clientes e a terceiros, pois são decorrentes da sua prática comercial 
lucrativa. Assim, se a instituição financeira obtém lucros com a 
atividade que desenvolve, deve, de outra parte, assumir os riscos a ela 
inerentes.

4. Está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça o entendimento de que roubos em agências bancárias são 
eventos previsíveis, não caracterizando hipótese de força maior, capaz 
de elidir o nexo de causalidade, requisito indispensável ao dever de 
indenizar. 

5. Recurso especial não-conhecido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, não conhecer do recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Carlos Fernando Mathias (Juiz 
Federal convocado do TRF 1ª Região), Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho 
Junior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 23.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se de recurso especial 
interposto com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra 
acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco assim ementado:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos 

materiais e morais. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da 

identidade física do juiz. Desacolhimento. Preliminar de julgamento do agravo retido 

quanto à ilegitimidade de uma das partes apeladas. Não acolhimento. Improvimento 

do agravo retido nos autos. Assalto em agência bancária. Cofre de aluguel. Roubo 

dos objetos depositados. Ausência de cláusula proibitiva quanto ao depósito de 

bens pertencentes a terceiro. Falha na vigilância. Defeito na prestação do serviço. 

Requerentes casados sob o regime da comunhão universal de bens. Legitimidade 

configurada. Preliminar de nulidade da sentença por descabimento da inversão do 

ônus da prova. Questão prévia que se confunde com o objeto meritório, devendo 

nesse domínio ser apreciada. Responsabilidade civil. Indenização. Danos materiais 

configurados e os morais afastados. Contrato de aluguel de cofre. Natureza mista. 

Locação e prestação de serviço. Assalto em agência bancária. Ausência de caso 

fortuito ou força maior. Prova do prejuízo. Inversão do ônus da prova. Sucumbência 

recíproca. Verba honorária igualmente compensada entre as partes. 1. O Princípio 

da Identidade Física do Juiz não tem caráter absoluto, podendo ceder frente ao 

Princípio da Instrumentalidade. O afastamento do juiz que colheu a prova oral 

não impede que a sentença seja proferida pelo seu sucessor, o qual, se entender 

necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas. Sendo neste sentido o 

entendimento jurisprudencial, visto que há a necessidade de relativização daquele 

princípio, sob pena de ofensa, também, aos da celeridade e efetividade da prestação 
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jurisdicional. 2. Na lição de Nelson Nery Júnior: ‘Normalmente é o direito material 

que determina a existência de comunhão de direitos ou obrigações (...). Outros 

casos de comunhão são, por exemplo, os derivados do condomínio tradicional do 

direito civil (co-propriedade), da composse, do casamento, da sociedade civil etc’. 

(Comentário ao art. 46, inc. I, Código de Processo Civil Comentado, 6.ª edição, p. 

347 - hipótese de litisconsórcio facultativo). Na opinião de Arruda Alvim, ‘Trata-se 

do interesse processual, condição da ação, e não do interesse de direito material, 

que respeita ao mérito (Arruda Alvim, Trat., I, 323). O interesse processual se 

consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento 

jurisdicional poderá lhe proporcionar’. (Comentário ao art. 3º, Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição). 3. O negócio jurídico se reveste de natureza mista, 

compreendendo locação e prestação de serviço, pois o locatário não almeja, com 

a celebração do contrato, mera guarda dos bens depositados (de maior valia, 

material ou sentimental para o depositante), mas também obter, indubitavelmente, 

um serviço adequado e permanente de vigilância no local, principalmente por não 

dispor o locatário de meios eficazes em sua moradia. 4. Incontroversas a existência 

do contrato e a ocorrência do roubo na agência bancária. Portanto, para fins da 

exclusão da responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes 

de furto ou roubo dos bens colocados sob sua custódia em cofres de segurança, não 

há que se falar em caso fortuito ou força maior pelo simples fato de que não estão 

presentes os elementos autorizadores da excludente: imprevisão e inevitabilidade. 

Assaltos a bancos são freqüentes em todo o país, não sendo possível invocar essas 

teorias para eximir-se da sua obrigação, uma vez que’ (...) não cabe invocar o fato 

exclusivo de terceiro como excludente da responsabilidade - por exemplo, o assalto -, 

porque esse risco é assumido pelo banco como elemento essencial do contrato. A 

observação de Camargo Mancuso é correta e precisa neste ponto: ‘Ao conceder o 

cofre em locação, o banco assume, quer queira ou não, o risco profissional; como 

todo profissional, ele responde pela falha, omissão ou mau funcionamento do 

serviço a que se propôs; caso contrário, o próprio negócio em si ficaria juridicamente 

desfigurado e sem sentido (...) é justamente essa álea que o cliente intenta afastar 

quando loca o cofre’ (RT 616/29)’. 6. Em se tratando de responsabilidade contratual 

e, portanto, objetiva, a instituição financeira, agindo como prestadora de serviço, 

submete-se à legislação consumerista. O inadimplemento da obrigação de guarda 

e segurança implica evidente responsabilidade desta, posto que ocorreu falha na 

prestação do serviço de vigilância e proteção devida à coisa sob a sua guarda. 7. 

Quanto ao dano material, diviso que a impossibilidade da comprovação dos bens 

depositados no cofre locado recai sobre a parte apelada. A ausência de conferência 

de tais bens, à época da celebração do pacto, pelo réu, ou a estimativa de seus 

valores, é um risco assumido pelo mesmo em face de sua atividade, e que não pode 
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ser manejado contra aquele que se utilizou de sua estrutura operacional. Não há se 

falar, igualmente, em inversão do ônus da prova (argumento da sentença que ora 

se elide), porquanto ínsita à locação a responsabilidade objetiva do locador pela 

manutenção do estado de uso da coisa - o cofre - (art. 566 do N.C.C.), fato impeditivo 

do direito do autor que o réu não logrou demonstrar. Muito pelo contrário, restou 

patente o descumprimento dessa obrigação. Também não há que se renovar a fase 

instrutória, uma vez que, se já inviável para a parte apelada a demonstração dos 

bens contidos no cofre, de todo improvável pelo Banco, cujo acesso ao mesmo era 

ainda mais restrito. Nesse passo, mantidas as conseqüências da sentença vergastada, 

sob novos fundamentos. 8. Os eventuais dissabores experimentados pelos apelados 

não se relacionam com uma ação perpetrada diretamente pelo recorrente (e 

sim, indiretamente), reputando-se, outrossim, mera conseqüência da prática 

delituosa (assalto) de terceiro, da qual ambas as partes foram vítimas. 9. Recurso 

de apelação parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes 

autos, em que figuram as partes acima relacionadas, acordam os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Pernambuco, na forma do relatório e votos constantes das 

notas taquigráficas a seguir, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da 

sentença por violação ao princípio da identidade física do Juiz. Unanimemente, em 

negar provimento ao agravo retido quanto à ilegitimidade da apelada Suzete Melo 

Brasil. À unanimidade, em não se conhecer da preliminar de nulidade da sentença 

por descabimento do ônus da prova, visto que constitui objeto de mérito, devendo 

nesse domínio ser apreciado. No mérito, unanimemente, em dar parcial provimento 

ao apelo, nos termos exatos do voto proferido pelo Desembargador Relator, ficando 

estabelecido que os ônus sucumbenciais sejam recíproca e igualmente compensados 

pelas partes.

No recurso especial, alega-se ofensa aos seguintes dispositivos legais:

I. art. 535 do CPC, visto não terem sido acolhidos os embargos de declaração 
opostos pelo recorrente;

II. art. 132 do CPC, pois não foi reconhecido que a sentença não poderia 
ter sido proferida por juiz diferente daquele que acompanhou a audiência de 
instrução e julgamento;

III. arts. 3º e 6º do CPC, uma vez que não foi acolhida a preliminar de 
ilegitimidade ativa da segunda recorrida, a qual não mantinha relação jurídica 
alguma com o banco recorrente e, em conseqüência disso, ao art. 267, VI do CPC, 
em razão de o processo não ter sido extinto ante a falta de uma das condições 
da ação;
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IV. art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, visto que a 
excludente de responsabilidade por ato de terceiro não seria aplicável ao caso, já 
que a responsabilidade por roubo é inerente à natureza do contrato de locação 
de cofre;

V. art. 166, II, do CC, uma vez que não foi reconhecido que é inevitável a 
ocorrência de roubo em suas agências bancárias, tratando-se, portanto, de objeto 
impossível a segurança exigida; e

VI. art. 393 do CC, pois não foi reconhecido que roubo de cofre decorre 
de força maior, de modo que o banco não deve ser responsável por nenhuma 
indenização.

Devidamente contra-arrazoado, o trânsito do recurso foi obstado no 
Tribunal de origem. Todavia, em razão do provimento do Agravo de Instrumento 
n. 1.026.978, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): Tratam os autos de ação 
indenizatória sustentada nos seguintes fatos: os autores locaram um dos cofres 
mantidos em agência do banco recorrente para guarda de objetos e valores. 
Ocorreu que tal agência foi assaltada por meliantes, que, após arrombarem 
grande parte dos cofres de aluguel, entre eles o dos autores, levaram o que neles 
estava depositado.

Com base nisso, foi pedida indenização por danos morais e materiais.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco afastou a indenização por danos 
morais ao entendimento de que a ocorrência que perpetrou o abalo moral não 
poderia ser atribuída a fato ocasionado pelo banco, mas por terceiros.

Quanto aos danos materiais, a sentença foi reformada para reduzir a 
indenização ao que efetivamente os autores lograram comprovar que tinham 
depositado no cofre em questão.

Inconformado, o banco recorreu, aduzindo uma série de questões, cuja 
análise segue na mesma ordem em que suscitadas.

a) Violação das disposições do artigo 535 do Código de Processo Civil

A irresignação não merece prosperar quanto à alegada violação do art. 535, 
II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem examinou e decidiu, 
fundamentadamente, todas as questões suscitadas pela parte, não havendo, 
assim, por que cogitar de negativa de prestação jurisdicional.
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Nesse contexto, oportuno transcrever as palavras do insigne Ministro 
Carlos Velloso, para quem “os EDcl. tem pressupostos certos no CPC 535, não se 
prestando para corrigir error in judicando. Só se admite a oposição do recurso de 
EDcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no procedimento, quer 
dizer, erro na aplicação de norma de processo ou procedimento. Quando o erro 
for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem 
os EDcl” (STF, Segunda Turma, EDclROMS n. 22.835-4, DJ de 23.10.1998).

b) Violação do artigo 132 do Código de Processo Civil

O recorrente debate a tese de que a sentença é nula, porquanto não 
observado o princípio da identidade física do juiz, uma vez que a sentença teria 
sido proferida por juiz que não instruiu o processo.

O fundamento adotado no acórdão foi de que o princípio do juiz natural 
cede ao princípio da instrumentalidade, pois o afastamento do juiz que colhe as 
provas não impede outro de sentenciar o feito, até porque a lei processual faculta 
a este repetir as provas caso não se sinta apto a julgar.

Nada há para ser modificado no acórdão recorrido, visto que o princípio 
da identidade física do juiz não é absoluto, sendo ultrapassado quando o Juiz 
responsável pela instrução do feito for afastado por qualquer motivo. Ademais, 
o acórdão não discrepa do entendimento deste Tribunal na parte em que foi 
afirmado que a decisão acerca da necessidade ou não da repetição das provas é 
do Juiz que profere a sentença.

Observe-se:

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Processual Civil. Contradição e 

obscuridade. Inexistência. Responsabilidade. Indenização. Danos morais. Valor. 

Reexame de provas. Impossibilidade. Dissídio não demonstrado.

1. omissis.

2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser 

atenuado quando, por qualquer motivo, for afastado o responsável pela colheita da 

prova oral em audiência. Nesta hipótese, a sentença poderá ser proferida pelo seu 

sucessor que decidirá acerca da necessidade ou não da repetição do ato.

3. omissis.

5. omissis.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 765.892-SP, 

Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 17.12.2007).
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Processual Civil. Agravo regimental. Inexistência de omissão, obscuridade, 

contradição ou falta de fundamentação no acórdão recorrido. Princípio da 

identidade física do juiz (art. 132 do CPC). Reexame de prova. Súmula n. 7-STJ. 

Impossibilidade.

1. omissis.

2. omissis.

3. omissis.

4. Não basta invocar nulidade do ato processual, tornando-se imperioso ventilar 

qual o prejuízo efetivamente havido, inexistente, in casu. Em face do princípio da 

finalidade e ausência de prejuízo, resta descaracterizada a ofensa ao art. 132 do 

CPC. A simples alegação de afronta ao texto legal não tem o condão de acarretar a 

nulidade da sentença, uma vez que o Princípio da Identidade Física do Juiz não tem 

caráter absoluto, podendo ceder frente ao Princípio da Instrumentalidade.

5. ‘Nos termos da nova redação dada ao art. 132, CPC, que veio ratificar 

anterior inclinação da jurisprudência, o afastamento do juiz que concluiu a audiência 

de instrução, colhendo a prova oral, não impede que seja a sentença proferida pelo 

seu sucessor, o qual, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já 

produzidas. Não se reveste de caráter absoluto o princípio da identidade física 

do juiz. As substituições do titular por substituto designado pela Corregedoria 

em regime de cooperação tem por intuito a agilização da prestação jurisdicional’ 

(REsp n. 149.366-SC, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 

09.08.1999).

6. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está 

rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos.

Na via Especial não há campo para se revisar entendimento de 2º grau 

assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do 

direito federal (Súmula n. 7-STJ).

7. Agravo regimental não provido. (Ag no Ag n. 654.298-RS, relator Ministro 

José Delgado, DJ de 27.06.2005.)

c) Ilegitimidade ativa – vulneração dos artigos 3º e 6º do Código de Processo 
Civil

O banco afirma que os dispositivos indicados foram vulnerados porquanto 
um dos autores, Suzete Melo Brasil, não firmou contrato com ele.

É incontroverso que a referida autora não assinou contrato algum com o 
banco recorrente que diga respeito ao aluguel do cofre arrombado. Esse fato teria 
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o condão de, em princípio, afastá-la da polaridade ativa da ação, já que não teria 
legitimidade para reclamar de ilícito de ordem contratual sem efetivamente ter 
contratado com o banco.

Todavia, a presença da Sra. Suzete no pólo ativo não tem o condão de 
alterar o resultado prático da demanda.

Melhor esclareço.

O contrato de locação realizado entre as partes era restrito à utilização 
do cofre, pois somente o locatário tinha acesso a ele. Contudo, sobre que tipo 
de bens e acerca da propriedade deles nada foi firmado (conforme esclarecido 
no acórdão, fl. 376). Ademais, é da natureza desse tipo de contrato o locatário 
utilizar-se do cofre para guarda do que lhe convier. Da procedência e propriedade 
dos bens ali depositados não tem de prestar contas ao locador.

In casu, um dos locadores havia depositado bens próprios e de sua esposa, 
não havendo nenhum impedimento de fazê-lo, uma vez que, na hipótese de 
assalto, o banco tem responsabilidade objetiva, devendo indenizar, mormente 
quando devidamente comprovado o depósito dos bens reclamados por meio da 
apresentação das declarações de imposto de renda de ambos os cônjuges.

Portanto, a ausência da Sra. Suzete no pólo passivo da ação não aproveitaria 
ao banco, pois demonstrado pelo autor Gerson que os bens depositados, que 
pertenciam à sua esposa, na verdade, eram bens comuns, porque casados sob o 
regime de comunhão universal de bens. Assim, certo que tais bens compõem o 
asservo daqueles que serão indenizados.

d) Da culpa exclusiva de terceiro; da inexpugnabilidade impossível; e da força 
maior

Sustenta o banco que não concorreu para o evento danoso, pois também 
sofreu com a investida criminosa que culminou com o arrobamento dos cofres 
que mantinha em sua agência sob a segurança possível. Sustenta também que 
não há lugar que possa ser reputado como absolutamente inexpugnável. 

Por fim, afirma que, nos termos do artigo 393 do Código Civil, na ocorrência 
de força maior, não há obrigação de indenizar. 

A tese acerca da culpa exclusiva de terceiro não tem espaço no presente 
caso, até porque essa tese foi desenvolvida pelo banco no seguinte sentido: se a 
culpa não é minha, então é de outrem. Mas, in casu, a questão vai para além da 
mera culpa, detendo-se no princípio do risco empresarial. 

Aguiar Dias, em sua obra “Da Responsabilidade Civil”, 11ª ed, pág. 488, 
assevera que a responsabilidade dos bancos tanto pode ser aferida subjetivamente, 
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como com base no princípio do risco empresarial, aproximando-se do que 
estabelece o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Confira-se:

No caso de dano causado ao correntista do serviço bancário, a responsabilidade 

civil pode ser cobrada aos bancos tanto sob a invocação dos princípios subjetivos da 

culpa provada, como com base no princípio do risco profissional empresarial.

Após examinar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
proferido num julgamento acerca da responsabilidade civil dos bancos, o 
doutrinador assevera:

O problema é este: o banco celebrou com o correntista um contrato de 

depósito irregular. O depósito bancário é, com efeito, considerado depósito irregular 

ou de coisas fungíveis. Neste, os riscos da coisa depositada correm por conta de 

depositário, porque lhe são aplicáveis os dispositivos acerca do mútuo (Código 

Civil de 2002, art. 645). Na ausência de culpa de qualquer das partes, ao banco 

toca suportar os prejuízos. Assumir o risco é, na hipótese, o mesmo que assumir a 

obrigação de vigilância, garantia ou segurança sobre o objeto do contrato.

Em outras palavras: comprometeu-se a guardar a coisa e restituí-la sã e salva 

(é sempre útil o símile do contrato de transporte, por se tratar de convenção em que 

a obrigação referida aparece com mais clareza) no momento em que o exigisse o 

depositante sem poder recorrer a nenhuma escusa (fls. 492/493).

A doutrina acima aplica-se perfeitamente à hipótese contemplada nos 
autos, em que houve locação de um cofre cuja guarda é de responsabilidade 
exclusiva do banco. Isso independe da natureza jurídica do contrato ajustado 
- se de mero depósito ou de locação, ou de contrato misto, formado pelos dois 
anteriores -, pois, seja como for, há um fator inerente a todos eles: a garantia de 
sigilo e segurança prestada pelo banco.

Assim, é de responsabilidade do banco a subtração fraudulenta dos 
conteúdos dos cofres que mantém sob sua guarda.

Entra aí a tão propalada teoria do risco criado, segundo a qual deve o banco 
arcar com os ônus do exercício profissional de modo a responder pelos danos 
causados a clientes e a terceiros, pois são decorrentes da sua prática comercial 
lucrativa. Assim, se a instituição financeira obtém lucros com a atividade que 
desenvolve, deve, de outra parte, assumir os riscos a ela inerentes.

Esse fato derroga a tese sustenta pelo recorrente de que houve força maior. 
Sérgio Cavalieri Filho, falando a respeito da inevitabilidade que caracteriza a 
“força maior”, afirmou que deve ela ser considerada dentro de certa relatividade, 
“tendo-se o acontecimento como inevitável em função do que seria razoável exigir-
se”. Completa o eminente doutrinador:
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Assim, por exemplo, tratando-se de roubo de cofres mantidos por um banco, 
é de presumir-se sejam tomadas especiais providências visando à segurança, pois a 
garanti-la se destinam seus serviços. O mesmo não sucede se o assalto foi praticado 
em um simples estacionamento. (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, p. 
85).

Ademais, já resta assentado na jurisprudência desta Corte que roubos 
em agências bancárias são eventos previsíveis, não caracterizando, portanto, a 
hipótese de força maior, capaz de elidir o nexo de causalidade.

Confira-se o seguinte precedente:

Processo Civil e responsabilidade civil. Roubo em agência bancária. 
Responsabilidade do banco. Caso fortuito ou força maior. Inocorrência. Princípio 
da identidade física do juiz. CPC, art. 132. Exegese. Precedentes. Doutrina. Apelo 
especial. Enunciado n. 7 da Súmula-STJ. Recurso desacolhido.

(...).

II - Esta Corte tem entendimento firme no sentido da responsabilidade do 
banco por roubo ocorrido no interior de agência bancária, por ser a instituição 
financeira obrigada por lei (Lei n. 7.102/1983) a tomar todas as cautelas necessárias 
a assegurar a incolumidade dos cidadãos, não podendo alegar força maior, por ser o 
roubo fato previsível na atividade bancária.

III - A teor do enunciado n. 7 da Súmula-STJ, o recurso especial não é a via 
adequada para o reexame de provas. (REsp n. 227.364-AL, rel. Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, DJ de 11.06.2001).

Por outro lado, se tomadas por base as disposições do Código de Defesa do 
Consumidor, como pretende o recorrente, com mais firmeza verifica-se o acerto 
imposto pelo acórdão recorrido quanto à obrigação de indenizar.

Com efeito, a ocorrência de falha na prestação do serviço impõe ao Banco 
Citibank S/A o inafastável dever de indenizar, pois, na forma das disposições do 
artigo 14 do CDC, a responsabilidade do recorrente é objetiva. Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos 
à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos.

A norma inserta no § 1º do artigo 14 do CDC, por sua vez, explicita os casos 
em que há defeito na prestação de serviços, cabendo, aqui, transcrevê-la:

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor 

dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais:
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I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Em vista disso, despicienda a discussão acerca de eventual conduta culposa 
por parte da instituição financeira, visto ser objetiva a sua responsabilidade.

e) Divergência de entendimento jurisprudencial

O recurso não pode ser conhecido no que tange à alínea c do permissivo 
constitucional ante o óbice da Súmula n. 83-STJ. Tratando-se de questão relativa 
à responsabilidade do banco na hipótese de roubo no qual foram levados objetos 
contidos em cofres alugados, verifico que o entendimento exposto no acórdão 
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial já 
consolidado nesta Corte, de que são exemplo os seguintes julgados:

Civil e Processual Civil. Roubo de cofre alugado. Responsabilidade do banco 

depositário. Danos material e moral. Reexame de prova. Impossibilidade.

- Os bancos depositários são, em tese, responsáveis pelo ressarcimento dos 

danos materiais e morais causados em decorrência do furto ou roubo dos bens 

colocados sob sua custódia em cofres de segurança alugados aos seus clientes, 

independentemente da prévia discriminação dos objetos guardados nos mesmos.

- A comprovação do efetivo depósito dos bens alegadamente roubados, 

bem como da ocorrência de dano moral ao lesado deverão, em todas as hipóteses 

específicas, ser objeto de apreciação nas instâncias ordinárias, em conformidade 

com as peculiaridades fáticas de cada caso.

- Danos material e moral tidos por comprovados pelo Tribunal de origem. “A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula n. 

7-STJ).

- Recurso não conhecido. (REsp n. 333.211-RJ, Quarta Turma, rel. Min. Cesar 

Rocha, DJ de 18.03.2002)

Banco. Assalto. Cofre. Responsabilidade.

 Ao alugar cofres, o banco se compromete a propiciar segurança, mesmo em 

relação a roubo.

Hipótese em que entretanto, teve-se como não demonstrado que a cliente 

tivesse guardado os objetos que mencionou.

Impossibilidade de, no especial, rever a base fática do julgado. (REsp n. 

151.060-RS, Terceira Turma, Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 12.06.2000).



272

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

f) Conclusão

Ante o exposto, e verificando inexistir violação de dispositivo de lei federal, não 
conheço do recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 173.029-MG (1998/0031208-0)

Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior
Recorrente: União
Recorrido: Soldesp Ltda
Advogada: Maria Romanina Velloso Martins Botelho

EMENTA

Civil e Processual. Plano cruzado. Contrato em cruzeiros, 
celebrado sem correção monetária anteriormente à vigência do 
Decreto-Lei n. 2.284/1986. Atraso na entrega dos serviços. Pagamento 
posterior ao advento do plano. Circunstância que não descaracteriza a 
incidência do art. 8º. Aplicação da tabela de deflação.

I. Achando-se o contrato de serviços de reparo de equipamento 
ferroviário enquadrado na hipótese do art. 8º do Decreto-Lei n. 
2.284/1986, aplica-se aos valores correspondentes a tabela de 
conversão, com deflação, prevista no diploma legal, sendo desinfluente 
a circunstância de os prazos de entrega terem sido dilatados, inclusive 
porque nenhuma responsabilidade teve a empresa concessionária, que 
ainda ficou com as peças indisponíveis por um ano a mais do que o 
prazo original previsto.

II. Recurso especial conhecido e provido. Embargos do devedor 
julgados procedentes, com o restabelecimento do acórdão da 
apelação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 
a Quarta Turma, por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe 
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João 
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Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão, Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal 
convocado do TRF 1ª Região) e Fernando Gonçalves votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 

Brasília (DF), 05 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Aldir Passarinho Junior, Relator

DJe 23.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior: Rede Ferroviária Federal S/A, 
sucedida pela União (fls. 189/191), interpõe, pela letra a do art. 105, III, da 
Constituição, recurso especial contra acórdão do Tribunal de Alçada do Estado 
de Minas Gerais, que julgou improcedentes os embargos à execução promovida 
em seu desfavor por Soldesp Ltda.

Alega a recorrente que celebrou com a recorrida contrato para recuperação 
de dois eixos de compressores marcas GM e GE em 31.05.1985, celebrado, 
portanto, antes do Decreto-Lei n. 2.284/1986, que implantou o chamado “Plano 
Cruzado”; que ela, RFFSA, liquidou os títulos a tempo e modo, de acordo com 
a nova ordem econômica vigente no país, nos termos do art. 8º do aludido 
Decreto-Lei, que determinava a incidência de tabela de conversão com deflação, 
exatamente para mitigar custos que, por previstos antes, em período de elevada 
inflação, embutiam-na no preço dos serviços; que o contrato em comento foi 
ajustado sem cláusula de reajustamento, isto é, com preço fixo, exatamente 
dentro da hipótese do caput do art. 8º, que restou violado pelo aresto estadual.

Contra-razões às fls. 128/134, com preliminar de ausência de 
prequestionamento. No mérito, diz a recorrida que os prazos previstos para a 
entrega dos serviços findavam, respectivamente, em 30.08.1985 e 25.11.1985, 
com pagamento em 30 dias a partir da entrega; que os serviços, no entanto, 
foram concluídos e entregues apenas em 12.08.1986 e 31.12.1986, época em que 
já vigorava o Plano Cruzado, que substituíra o Cruzeiro como moeda em curso 
no país, de sorte que inaplicável a deflação à espécie, posto que o pagamento foi 
ulterior também.

O recurso especial foi admitido na instância de origem pelo despacho 
presidencial de fls. 136/137.

Incidente sobre a legitimidade e representação da parte recorrente às fls. 
171/174 e fls. 189/191.
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Parecer da douta Subprocuradoria-Geral da República às fls. 183/187, 
pelo Dr. Henrique Fagundes Filho, no sentido do conhecimento e provimento do 
recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior (Relator): Trata-se de recurso especial 
aviado pela letra a do autorizador constitucional, em que se discute sobre a 
aplicação do art. 8º do Decreto-Lei n. 2.284/1986, sobre contrato celebrado entre 
a extinta Rede Ferroviária Federal S/A, sucedida pela União, e Soldesp Ltda, que 
objetivava o reparo de eixos compressores de propriedade da executada, cujos 
embargos do devedor foram rejeitados por acórdão do Tribunal de Alçada do 
Estado de Minas Gerais.

O recurso não padece de óbice de admissibilidade, seja porque atendido 
o pressuposto do prequestionamento, inclusive explícito, seja por não versar 
sobre matéria de fato, mas de direito, alusiva à regra do “Plano Cruzado” sobre 
contratos celebrados anteriormente à sua implantação.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em cruzeiros, sem previsão 
de reajustamento, e, como já se disse, antes do advento do Decreto-Lei n. 
2.284/1986, cujo art. 8º, dita:

Art. 8º As obrigações de pagamento, expressas em cruzeiros, sem cláusula de 

correção monetária ou com cláusula de correção monetária prefixada, constituídas 

antes de 28 de fevereiro de 1986, deverão ser convertidas em cruzados na data dos 

seus vencimentos dividindo-se o montante em cruzeiros pelo fator de conversão 

fixado no § 1º.

§ 1º O fator de conversão será diário e calculado pela multiplicação da 

paridade inicial (1.000 cruzeiros/1 cruzado), cumulativamente por 1,0045 para 

cada dia decorrido a partir de 3 de março de 1986.

[...].

O voto condutor do acórdão objurgado, em sede de embargos infringentes, 
é do seguinte teor (fls. 112/113):

Tanto a correção da moeda a maior como a menor são contingências decorrentes 

do fenômeno inflacionário, objetivando estabelecer o valor real do dinheiro em um 

determinado momento.

A correção a maior, em razão da corrosão da moeda, objetiva fixá-la sempre 

a maior, mas a deflação, como situação inversa, objetiva trazer a moeda a seu real 

valor, expungindo dele a previsão corretiva fixada para o futuro.
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Estou concordando com o douto Revisor, quando afirma que as normas de 

direito econômico e financeiro se aplicam desde logo, sendo perfeitamente justo 

que, se não mais houver inflação, se retire da dívida futura o que se calculou como 

correção pré-fixada. No caso dos autos, porém, há uma particularidade contratual 

que deve ser observada. O pagamento que deveria ser realizado em determinada 

época não sofreu qualquer variação de valor, quando se transferiu para data 

futura. Neste caso não há de se falar em correção monetária pré-fixada, e, em 

conseqüência, necessidade de aplicação de tabela de deflação, pelo que, pedindo 

vênia aos respeitáveis votos vencedores, acompanho o voto vencido, restabelecendo, 

integralmente, a sentença de primeiro grau, com a condenação da embargada nas 

custas processuais.

Também reproduzo o voto do revisor, Juiz Júlio Bueno, verbis (fls. 
113/116):

Soldesp Ltda. ajuizou execução contra a Rede Ferroviária Federal S/A., 

visando o recebimento da importância de CZ$ 26.447,00 referente ao saldo de duas 

duplicatas de prestação de serviços. A executada ofereceu embargos alegando que 

o compromisso foi celebrado antes do advento do Decreto-Lei n. 2.284/1986, que 

instituiu o denominado ‘Plano Cruzado’, e que os títulos cobrados foram pagos, 

em razão da aplicação do fator de deflação estabelecido no referido diploma 

legal. A sentença de fls. 46/47-TA julgou improcedentes os embargos, impondo à 

embargante o ônus da sucumbência.

Apreciando o recurso interposto pela executada, esta Câmara, em Turma, deu 

provimento ao mesmo, entendendo, por maioria de votos, ser aplicável o índice 

de deflação, razão pela qual foram julgados procedentes os embargos e extinta a 

execução. O voto vencido sustentou que as duplicatas originaram-se de notas fiscais 

emitidas já na vigência do Plano Cruzado, posteriormente, portanto, a 28.02.1986, 

não tendo a apelante feito qualquer ressalva.

Com a devida vênia dos Juízes prolatores dos votos majoritários, dou minha 

adesão ao voto minoritário do Juiz Brandão Teixeira, ao qual também aderiu o 

ilustre Relator destes embargos.

Ora, no caso do autos, os prazos previstos para a execução dos serviços era 

de 45 dias, conforme orçamentos de fls. 9 e 10-TA, razão pela qual o término dos 

mesmos deveria ocorrer em 30.08.1985 e 25.11.1985, conforme autorizações de 

fls. 11 e 13-TA.

Não obstante, alegando a existência de anomalias nas peças, que eram 

imperceptíveis por ocasião dos orçamentos, houve atraso na entrega dos serviços, que 

teria sido transferida para 12.08.1986 e 30.12.1986. A embargante não contrariou 
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tal assertiva. Assim, foram emitidas as notas fiscais de fls. 6 e 10-TA dos autos da 

execução, com vencimento em 12.09.1986 e 30.01.1987, respectivamente.

O voto do ilustre relator bem resumiu a questão:

A apelante anuiu tacitamente à dilatação do prazo de entrega dos 

serviços ao recebê-los sem qualquer ressalva, acompanhado (a) das respectivas 

notas fiscais, onde os valores iniciais do contrato foram convertidos para o 

novo padrão monetário mediante simples divisão por mil.

Admitir-se a aplicação de tabela de deflação a tais valores seria coonestar 

enriquecimento sem causa da apelante e subverter os objetivos do art. 8º 

do DL n. 2.284/1986, porque o prazo para pagamento dos valores vencia, 

inicialmente, antes de 28.02.1986 e, valores fixos que eram, se continham 

correção monetária embutida, ela incidiria até a data limite para o pagamento 

conforme o contrato, ou seja, 30 dias após a entrega dos serviços, cujo 

prazo era de 45 dias, conforme o contratado entre as partes e constante das 

autorizações de execução, fls. 11 e 13-TA.

Além disso, as duplicatas exeqüendas originaram-se de notas fiscais 

emitidas já na vigência do Plano Cruzado, posteriormente a 28.02.1986, 

não notificando a apelante que tenha feito qualquer ressalva por ocasião (da 

entrega) dos serviços acompanhado (a) da respectiva nota fiscal (fls. 79/80-

TA).

Ora, embora transferida a entrega do serviço para data posterior, não houve 

qualquer reajuste no preço contratado, mesmo sendo fato inconteste a existência de 

inflação no período.

Assim, se não se aplicou qualquer índice de correção no preço do serviço, não 

há que se aplicar o fator de deflação previsto no Decreto-Lei n. 2.284/1986.

Em face do exposto, acolho os embargos e mantenho a sentença proferida.

Todavia, inobstante as judiciosas razões acima expendidas, tenho que o 
recurso merece prosperar, filiando-me, com a devida vênia, aos fundamentos da 
douta minoria naquela Corte a quo, representada pelo ilustres Juízes Lopes de 
Albuquerque e Eduardo Andrade.

Em primeiro, a regra do art. 8º é cogente e peremptória. Ela prevê, 
expressamente, como se viu do texto acima, que a denominada “tablita” incide 
sobre os contratos anteriores ao Plano, celebrados sem cláusula de correção 
monetária. 

Em segundo, conforme consta do acórdão estadual “alegando (a Soldesp) 
anomalias nas peças, que eram imperceptíveis por ocasião dos orçamentos, houve 
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atraso na entrega dos serviços” (fl. 114). Ora, ao que se vê, isso é incontroverso, 
o atraso não pode ser imputado à Rede Ferroviária. A Soldesp é que não logrou 
identificar as ditas anomalias e daí não pôde cumprir o prazo contratado. 
Portanto, não há como se transmudar uma data contratual para se privilegiar 
outra, em benefício de quem, ainda que involuntariamente, foi a responsável 
pelo atraso. E as cártulas expedidas para cobrança pelo serviço não têm como 
ser dissociadas, absolutamente, do contrato original. Elas dele são dependentes 
e vale, a toda evidência, a data do contrato, que é anterior ao Decreto-Lei n. 
2.284/1986.

De outro lado, não houve vantagem alguma para a Rede. Ela pagou 
pelos serviços, é certo, só depois de prontos. Mas, por outro lado, ficou sem os 
equipamentos ferroviários durante um ano a mais, prejudicando sua atividade 
que era de relevo social, de transporte público de passageiros e carga.

O enquadramento da situação é legal. E, nos termos da lei (art. 8º e seu 
parágrafo 1º) incide a regra de conversão com deflação, aliás chancelada em 
precedentes desta Corte, a saber:

Tributário. Plano cruzado (DL n. 2.284/1986 - art. 8º). Alteração da base de 

cálculo CTN - art. 97, parágrafo 1º)

Aplicação da ‘tablita’ no plano cruzado compensou a inflação antecipadamente 

inserida nas prestações relativas aos negócios a prazo, celebrados anteriormente. 

Dela não resultou prejuízo de ordem econômica ou tributária. Tampouco se ofendeu 

qualquer dispositivo do CTN.

(1ª Turma, REsp n. 5.781-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 

17.05.1993)

(...).

Plano cruzado. Decreto-Lei n. 2.284/1986. Tabela de deflação, prevista no 

artigo 8º. Do aludido diploma legal.

Constitucionalidade dos Decretos-Leis, que dispuseram sobre ‘finanças 

publicas’, no editarem normas com a intenção de obter a estabilização econômica 

no país. Normas de ordem pública, que implicam na derrogação de cláusulas de 

contratos em curso.

Legitimidade na incidência da tablita, expurgando correção monetária 

prefixada e preservando a comutatividade contratual.

Improcedência da pretensão de cobrança, manifestada pelo investidor.

Recurso especial conhecido e provido.
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Sumula n. 281 do STF, aplicável ao recurso especial.

Não conhecimento do recurso.

(4ª Turma, REsp n. 5.015-SP, Rel. Min. Athos Carneiro, DJU de 03.12.1990)

Pertinentes, pois, as bem lançadas razões do parecer ministerial, de lavra do 
Dr. Henrique Fagundes Filho, quando diz (fl. 185):

Pela análise dos autos, verifica-se que é exatamente essa a situação sub 

examine, malgrado tenha a Colenda Corte mineira entendido de forma diversa. 

Trata-se de contrato celebrado entre recorrente e recorrida antes da implementação 

do chamado plano cruzado, sem previsão de correção monetária, mas que só fora 

cumprido posteriormente, quando este último já estava em vigor.

Ora, se o valor acordado para a execução do serviço fora estipulado em 

cruzeiros, unidade monetária da época, mas o cumprimento da obrigação só ocorreu 

posteriormente, quando já era o cruzado a moeda em curso, impende se aplicar o 

dispositivo supramencionado, independentemente de ter a recorrente recebido os 

produtos e as notas fiscais correspondentes sem ter feito qualquer ressalva.

É, aliás, assente a jurisprudência desse Egrégio Tribunal Superior de Justiça o 

entendimento de que o preceito normativo ora em discussão, por possuir natureza 

de direito econômico, pois editado em função de transformações na conjuntura 

político-econômica do país, deve ser aplicado imediatamente, a todos os contratos, 

sem que se cogite de violação ao direito adquirido.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou provimento, para 
julgar procedentes os embargos à execução, restabelecendo, portanto, o acórdão 
da apelação, de fls. 75/83.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 237.704-PR (1999/0101701-7)

Relator: Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do 
             TRF 1ª Região)
Recorrente: D D
Advogado: Walter Borges Carneiro e outro(s)
Recorrido: M S
Advogado: Renato Fernandes Silva Junior e outro(s)
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EMENTA

Processual Civil. Ação anulatória de partilha. Inexistência de vício 
de vontade. Acolhimento de pedido sucessivo de sobrepartilha dos 
bens sonegados. Possibilidade. Reexame do conjunto fático-probatório 
carreado aos autos. Impossibilidade. Súmula n. 7-STJ.

1. Os bens sonegados na separação judicial sujeitam-se à 
sobrepartilha, ainda que seja esta realizada a partir do acolhimento 
de pedido sucessivo formulado pela parte autora em ação anulatória 
da partilha. Precedente, q.v. verbi gratia, REsp n. 770.709-SC, Rel. 
Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 20.05.2008, DJe de 
20.06.2008.

2. Para efeitos da sobrepartilha dos bens sonegados é irrelevante 
perquirir-se acerca da existência ou inexistência de vício de vontade 
das partes, mesmo porque, no que se refere a estes bens, a Corte a 
quo entendeu que a recorrida desconhecia a existência do patrimônio 
sonegado, não ocorrendo qualquer pactuação entre as partes sobre os 
mesmos, não havendo falar-se, portanto, em consentimento.

3. Inexiste óbice à utilização do referido expediente, máxime por 
revelar-se, o mesmo, instrumento processual apropriado à correção da 
situação em tela, cuja manutenção representaria evidente hipótese de 
enriquecimento sem causa de um cônjuge em detrimento ao outro.

4. A revisão da conclusão do acórdão recorrido pela existência, 
in casu, de bens sonegados a serem objetos de sobrepartilha demanda 
o reexame do conjunto fático-probatório, labor proscrito à esta Corte 
Superior, na via especial.

5. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Senhores Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Junior, 
João Otávio de Noronha e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 
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Brasília (DF), 25 de novembro de 2008 (data do julgamento).

Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª 
Região), Relator

DJe 02.02.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do Trf 1ª 
Região): Trata-se de recurso especial interposto por Dilmar Daleffe, com fulcro 
no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Carta Maior, no intuito de ver reformado 
acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob o 
fundamento de ter o mesmo malferido os arts. 86, 92 e 147, II, do Código Civil 
de 1916, bem como por estar configurado dissídio pretoriano acerca da questão 
versada nos autos.

Noticiam os autos que Maura Soriano, ora recorrida, ajuizou ação ordinária 
de anulação de partilha de separação amigável em desfavor do ora recorrente, 
ao argumento de terem sido omitidos pelo recorrido haveres que detinha nas 
várias empresas das quais seria sócio-cotista, no valor aproximado de Cr$ 
10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros). Asseverou, assim, em sua exordial, 
que ao omitir a existência destes, deixando de relacioná-los entre os bens do casal 
para serem partilhados em igualdade - vez que de comunhão universal o regime 
de bens -, agiu dolosamente o demandado, induzindo-a a erro, com o escopo de 
ficar indevidamente com essa parte do patrimônio do casal.

Formulou, ainda, a autora, pedido sucessivo, com esteio no art. 289 do CPC, 
no sentido de que, acaso não deferida a pretensão anulatória da partilha, fosse 
sobrepartilhado o referido patrimônio sonegado.

 O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela 
autora da demanda (fls. 943/965), o que ensejou o manejo, por parte da mesma, 
de recurso de apelação.

A Terceira Câmara Cível do egrégio TJ-PR, por unanimidade de votos dos 
seus integrantes, deu provimento ao apelo interposto pela autora, julgando 
prejudicado apelo intentado pelo réu, para, julgando procedente seu pedido 
sucessivo, “determinar seja feita a sobrepartilha dos haveres do réu existentes, 
por ocasião da homologação da separação consensual, nas empresas de que era 
sócio, consistentes na diferença entre o valor nominal das cotas sociais, conforme 
consta na relação de bens, e o seu valor patrimonial, consoante apurado pela 
prova pericial, e que deverá ser atualizado até a data em que for efetivamente 
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entregue à autora a parte que lhe couber na sobrepartilha” (fl. 1.055). O aresto 
na ocasião exarado recebeu a seguinte ementa:

Separação consensual. Partilha de bens. Cotas sociais atribuídas ao separando. 

Haveres deste, nas empresas das quais é sócio, omitidos e por isso não partilhados. 

Direito da separanda à sobrepartilha. Recurso provido. (fl. 1.046)

Opôs o ora recorrente embargos de declaração (1.066/1.070), que foram 
rejeitados, em aresto assim ementado:

Embargos de declaração. Alegada omissão sobre questão que diz respeito à 

liberdade dos cônjuges de partilhar os bens segundo suas conveniências. Ausência. 

Pretendida. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados.

- Quando as questões suscitadas são enfrentadas no acórdão, inexistem 

omissões a serem supridas. O dizer-se que não houve vício de consentimento 

porque se partilhou o que se queria partilhar, nos termos da partilha, não está 

em contradição com a assertiva de que os haveres sociais, não descritos e não 

partilhados, sujeitam-se à sobrepartilha.

Ainda irresignado com o teor do v. Acórdão prolatado, interpôs o demandado 
o recurso especial que ora se apresenta, por ofensa aos arts. 86, 92 e 147, II, do 
Código Civil de 1916, bem como existência de dissídio pretoriano sobre a questão 
versada nos autos. Em suas razões recursais (fls. 1.085/1.098), aduz, em síntese, 
que “se os autos tratam de caso de anulação de partilha amigável e não houve 
qualquer vício de consentimento, não poderia o acórdão, em hipótese alguma, 
concluir pela sobrepartilha de bens” (fl. 1.089). Deixa evidenciado que “a 
questão que o Tribunal Superior deverá analisar consiste em definir se as partes 
têm ou não liberdade para dispor na partilha da separação judicial consensual 
e, por igual, se é possível determinar sobrepartilha uma vez declarada pela via 
ordinária a inexistência de vício de consentimento” (fl. 1.093).

A recorrida apresentou suas contra-razões ao apelo nobre, pugnando pela 
inadmissão ou desprovimento do mesmo (fls. 1.119/1.125).

Na origem, em exame de prelibação, o recurso recebeu crivo positivo de 
admissibilidade (fls. 1.129/1.131), ascendendo, assim, à esta Corte Superior.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª 
Região) (Relator): Não merecem guarida as pretensões do recorrente.
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Cinge-se a controvérsia a saber se possível, em ação anulatória de partilha 
de bens em separação consensual, o acolhimento de pedido sucessivo de 
sobrepartilha dos bens sonegados, quando não verificada a existência de vício 
de vontade autora.

A ausência de procedimento específico para o processamento da partilha 
de bens conseqüente à dissolução das sociedades familiares é matriz de algumas 
dificuldades de interpretação e de condução dos feitos dessa natureza, não raro 
suscitando discussões, retardamento das ações e até anulação do processo ante a 
violação ao princípio constitucional de obediência ao devido processo legal.

Como de sabença, não escapa ao procedimento da partilha aquela vazada 
na separação consensual, que para a finalidade da divisão deve ser entendida 
como o acordo de que trata o art. 1.031 do CPC, ressalvadas, por óbvio, as 
particularidades da separação conjugal.

Deveras, é entendimento sumulado do Pretório Excelso ser irretratável o 
ajuste de desquite em especial após a ratificação judicial que obedece todas as 
cautelas observadas pela lei (Súmula n. 305-STF: “Acordo de desquite ratificado 
por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente”).

Na partilha consensual, de fato, como sustentado pelo recorrente, não 
se obedece necessariamente a igualdade das meações, haja vista a natureza 
disponível do patrimônio em questão, tanto que havendo disparidade entre os 
valores que couberem a um e outro cônjuge, considera-se doação aquela parcela 
que o beneficiado receber a maior em relação ao valor percebido pela outra 
parte, sobre ela incidindo, inclusive, o imposto de transmissão, a que o STF 
denominou outrora imposto de reposição (Súmula n. 116-STF: “Em desquite 
ou inventário, é legítima a cobrança do chamado imposto de reposição, quando 
houver desigualdade nos valores partilhados”).

Assim é que, uma vez ultimada a partilha consensual dos bens comuns, 
prolatada a sentença homologatória e passada esta em julgado, a divisão, em 
tese, somente poderá ser impugnada através da ação de anulação, presente o 
vício de consentimento.

In casu, a partir da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, 
concluiu a Corte de origem pela inexistência de qualquer vício de consentimento 
capaz de infirmar a partilha homologada, tanto que manteve o julgamento 
de improcedência do pedido principal formulado pela autora da demanda 
anulatória da partilha.

Ocorre, porém, que a partir do exame deste mesmo conjunto probatório, 
vislumbrou a Corte a quo não terem sido objeto da partilha os haveres sociais 
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decorrentes das ações nas empresas das quais o réu era sócio, vez que sonegada 
essa parte do patrimônio do casal. Assim é que foi julgado procedente o pedido 
sucessivo de sobrepartilha, para o qual é despiciendo ter ou não havido vício de 
consentimento da autora, mesmo porque, desconhecendo esta a existência do 
patrimônio sonegado, sequer há de se falar em consentimento.

Oportuno ressaltar que não assiste razão ao recorrente quando afirma ser 
inadequada a sobrepartilha dos bens sonegados em separação consensual. Em 
verdade, inexiste óbice à utilização do referido expediente, máxime por revelar-
se, o mesmo, instrumento processual apropriado à correção da situação em tela, 
cuja manutenção representaria evidente hipótese de enriquecimento sem causa 
de um cônjuge em detrimento ao outro.

Não é outro o entendimento desta Corte Superior, consoante se infere dos 
seguintes precedentes:

Civil. Separação judicial. Bens sonegados. Sobrepartilha. Os bens sonegados 

na separação judicial sujeitam-se à sobrepartilha; se a finalidade visada é a de 

integrar no patrimônio comum bens que nela deixaram de ser arrolados, não há 

necessidade de anular a partilha.

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 770.709-SC, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Terceira Turma, julgado em 20.05.2008, DJe de 20.06.2008)

Separação. Partilha. Bens não arrolados. Hipótese que não justifica a rescisória, 

devendo-se proceder a sobrepartilha. (REsp n. 95.452-BA, Rel. Ministro Eduardo 

Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26.06.1996, DJ 26.08.1996, p. 29.684).

Desta feita, resulta evidente tanto a inexistência de ofensa ou equivocada 
interpretação dos dispositivos legais apontados pelo recorrente nas razões de seu 
recurso especial, quanto a impossibilidade de êxito de suas pretensões ante o 
óbice do verbete Sumular n. 7 desta Corte Superior.

Isto porque, in casu, depende o pleito do recorrente que seja infirmada a 
conclusão da Corte a quo, no sentido de que foram sonegados os haveres das 
ações das sociedades das quais figura como cotista, solução esta que demanda, 
inarredavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório carreados aos autos, 
labor que, como de sabença, é proscrito à esta Corte Superior, na via especial.

Ex positis, não conheço do presente recurso especial.

É como voto.
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VOTO

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior: Sr. Presidente, também estou de 
acordo. No caso, ela requereu a ação anulatória e condicionou o pedido à 
sobrepartilha.

É interessante observar que pode haver uma situação peculiar em que 
aquele que sonega, exatamente por estar sonegando numa determinada parte 
substancial do patrimônio, que não é do conhecimento do outro cônjuge, abre 
mão de certos bens em que, por exemplo, nessa partilha oficial, até então feita 
amigavelmente, o outro cônjuge leve mais bens e ele, menos, até para mascarar 
a situação em que sonega os bens. Numa situação peculiar dessa, sim, a anulação 
seria interessante, porque a idéia é dar o equilíbrio às duas partes. Mas como 
se considera que no litígio consensual, quando um leva mais do que o outro, a 
idéia é de que houve um caráter de doação, não há problema. E menos ainda 
no presente caso, que o próprio pedido dela foi anulatório, quer dizer, ela 
mesma se sentiu também prejudicada na partilha oficial. Mas pode haver essa 
peculiaridade, principalmente se a primeira partilha tiver sido litigiosa e, depois, 
se descobrir novos bens e então se parte para uma sobrepartilha. Nesse caso, 
evidentemente que o equilíbrio da primeira partilha poderia não refletir um 
patrimônio equalizado na divisão original.

Isso foi somente uma observação, e não é o caso que aqui ocorre e, sim, o 
que poderia acontecer.

Acompanho inteiramente o voto do Sr. Ministro Relator, não conhecendo do 
recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 493.527-SP (2002/0154170-0)

Relator: Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do 
             TRF 1ª Região)
Recorrente: José Carlos da Silva e outro
Advogado: Marcos Antônio Martins e outro
Recorrido: Gigo e Companhia Ltda - Massa Falida
Advogado: Rolff Milani de Carvalho - Síndico e outros
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EMENTA

Comercial. Recurso especial. Falência. Arrecadação dos bens. 
Bloqueio do veículo alienado antes da decretação da falência. Embargos 
de terceiro contra a massa falida. Sentença de improcedência com 
reconhecimento de ineficácia do ato de alienação. Inadmissibilidade. 
Necessidade de propositura de ação revocatória. Arts. 52 e 149 do 
Decreto-Lei n. 7.661/1945 (antiga Lei de Falências). Precedentes.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é 
indispensável a propositura de ação revocatória para que a massa 
obtenha a declaração de ineficácia da alienação, sem autorização 
judicial, levada a efeito durante a concordata, ipso facto “Não pode o 
Juiz simplesmente declarar ineficaz a alienação do bem ocorrida antes 
da decretação da falência, incidentalmente na sentença que julga os 
embargos de terceiro” (REsp n. 594.609-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, DJU de 24.10.2005).

2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Senhores Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, dar  provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior, João Otávio de Noronha e Luis 
Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª 
Região), Relator

DJe 26.02.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª 
Região): Trata-se de recurso especial interposto por José Carlos a Silva e outro, 
com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição, no intuito de ver 
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reformado acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, que recebeu a seguinte ementa: 

Concordata preventiva convolada em falência. Venda de bem móvel 

pertencente ao ativo. Necessidade de autorização judicial. Arrecadação do bem na 

falência. Pretensão do terceiro adquirente à exclusão do mesmo. Sentença julgando 

improcedentes os embargos de terceiros. Inocorrência de cerceamento de defesa. 

Recurso desprovido.

Alegam que foi negada vigência aos artigos 53, 55 e 149, do Decreto-Lei 
n. 7.661/1945, aos arts. 332 e 333 do Código de Processo Civil, bem como 
sustentam estar configurado dissídio jurisprudencial com o REsp n. 6881-SP, bem 
como com a Apelação Cível n. 7.147-1 do TJSP.

Noticiam os autos que os ora recorrentes opuseram embargos de terceiro 
em face da massa falida de Gigo & Cia Ltda, postulando pelo reconhecimento 
do direito de propriedade sobre veículo automotor adquirido da falida quando 
esta se encontrava sob os benefícios da concordata preventiva, bem como pela 
exclusão da restrição que fora imposta ao referido bem nos autos da falência.

Na inicial alegam os recorrentes terem adquirido o veículo sem conhecimento 
da situação da recorrida, sendo, assim, adquirentes de boa-fé.

O juízo de primeiro grau, valendo-se do art. 149 do Decreto-Lei n. 
7.661/1945, entendendo que a ineficácia do ato de alienação de bem imóvel 
sujeito à cláusula de concordata sem autorização judicial pode ser invocada como 
matéria de defesa na presente ação, julgou improcedente o pedido formulado 
pelos embargantes, condenando-os, ainda, ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 900,00 (novecentos 
reais).

Inconformados, os terceiros-embargantes interpuseram recurso de apelação 
(fls. 350/368).

A Quinta Câmara de Direito Privado do egrégio TJ-SP, por unanimidade 
de votos dos seus integrantes, negou provimento ao recurso, em aresto assim 
ementado:

Concordata preventiva convolada em falência. Venda de bem imóvel 

pertencente ao ativo. Necessidade de autorização judicial. Arrecadação do bem na 

falência. Pretensão do terceiro adquirente à exclusão do mesmo. Sentença julgando 

improcedentes os embargos de terceiros. Inocorrência de cerceamento de defesa. 

Recurso desprovido.
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Ainda irresignados com o teor do v. acórdão prolatado, os embargantes 
interpuseram o recurso especial que ora se apresenta.

Em suas razões (fls. 398/417), alegam os recorrentes ofensa aos arts. 53 
e 56 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 pelo inadvertido uso do processo falimentar 
para arrecadação do bem que só seria possível, ao entender dos mesmos, por 
meio da ação revocatória que sequer foi intentada pela massa.

Afirmam que, de igual modo, apresenta-se inaplicável o art. 149 do Decreto-
Lei n. 7.661/1945 à hipótese vertente, “uma vez que a melhor doutrina e 
jurisprudência preleciona ser indispensável a propositura da ação revocatória 
para que a massa obtenha declaração de ineficácia dessa transação, sob pena de 
enriquecimento ilícito” (fl. 404).

Por fim, apontam como malferidos os arts. 332 e 333 do CPC, vez que 
contrariado o princípio do devido processo legal na medida em que buscaram 
provar que a aquisição do bem se deu em boa-fé, concluindo com a colação de 
precedente desta Corte Superior, no qual consignado que “a ação revocatória é 
necessária para a obtenção do ato declarativo de ineficácia daquele desatentado 
no art. 52 da Lei de Falência” (REsp n. 6.881-SP).

A massa falida, ora recorrida, apresentou suas contra-razões ao apelo nobre 
(fls. 432/437), pugnando pela inadmissão ou desprovimento dele.

Na origem, em exame de prelibação, recebeu o presente recurso crivo 
positivo de admissibilidade, ascendendo, assim, à esta Corte Superior (fls. 
444/445).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 
1ª Região) (Relator): Prequestionados, ainda que implicitamente, os dispositivos 
legais suscitados e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade 
recursal, impõe-se o conhecimento do presente apelo nobre.

No mérito, tenho que assiste razão aos recorrentes, pelo que merecedor de 
reparos o aresto ora hostilizado.

Cinge-se a controvérsia em saber se necessária a propositura da ação 
revocatória prevista na antiga Lei de Falências (do Decreto-Lei n. 7.661/1945) 
para a declaração de ineficácia de alienação de bem pela concordatária, sem 
autorização judicial, independentemente da alegada boa-fé ou não do terceiro 
adquirente.
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Asseverou a Corte de origem que “o reconhecimento da ineficácia da 
alienação não enseja a propositura da ação revocatória.” (fl. 395), conclusão esta 
que, à luz da doutrina e do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, 
merece reforma.

Com efeito, do acórdão trazido pela recorrente como paradigma, qual seja, 
o REsp n. 6.881-SP, de relatoria do e. Min. Fontes de Alencar (DJ 17.03.1997), 
extrai-se ser necessária a ação revocatória para a obtenção do ato declarativo de 
ineficácia da alienação de bem do devedor, uma vez rescindida a concordata. 
Neste particular, oportuna a colação da ementa do referido julgado:

Concordata. Alienação de bem do devedor.

- Rescindida a concordata, a ação revocatória e necessária para obtenção do 

ato declarativo de ineficácia daquele desatentado no art. 52 da Lei de Falência.

- Recurso conhecido em parte, e provido. Unânime. (REsp n. 6.881-SP, rel. Min. 

Fontes de Alencar, Quarta Turma, julgado em 27.08.1996, DJU de 17.03.1997).

Na ocasião, o i. Relator do feito foi claro em afirmar:

A ineficácia ou revocabilidade de um ato há de ser declarada por sentença, 

proferida em ação revocatória. Não pode o Juiz simplesmente arrecadar, ignorando 

o ato, como se não existisse, o bem alienado. O ato é eficaz até que por sentença 

se declare o contrário, em obediência à lei. Tanto que o art. 149, parágrafo 

único, condiciona esta ineficácia, o que equivale a dizê-la relativa, à rescisão da 

concordata. Cumprida a concordata, resta intangível o ato, sem que se possa afirmar 

que convalesceu, pois já era perfeito; apenas continuou sendo.

Nesse esteira, é também a lição de Sampaio Lacerda:

É por intermédio da ação revocatória que a massa falida pode obter a 

decretação de ineficácia ou a revogação dos atos indicados nos arts. 52 e 53 da [Lei 

de Falências - Decreto-Lei n. 7.661/1945]. (“Manual de Direito Falimentar”, 10ª ed., 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1978, n. 85, p. 145)

No mesmo sentido é o entendimento de Amaury Campinho, segundo o qual 
para o reconhecimento de ineficácia dos atos enumerados no art. 52 do Decreto-
Lei n. 7.661/1945 “é necessária a propositura da ação revocatória.” (“Manual de 
falência e concordata”, 6ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 62)

Rubens Requião, por seu turno, observa:

Note-se que, a princípio, não é necessário a ação para declarar a ineficácia do 

ato, nos casos do art. 52; aqui, a ineficácia decorre pleno jure, resulta da norma legal 

em si. Se o terceiro, todavia, se opõe à restituição da coisa objeto do contrato, a ação 



JURISPRUDÊNCIA DA QUARTA TURMA

289

RSTJ, a. 21, (214): 247-312, abril/junho 2009

se torna então necessária. (Curso de direito falimentar, 1° vol., 17ª ed., São Paulo 

Saraiva, 1998, p. 239 - grifado e destacado)

Deveras, não poderia o juiz singular declarar ineficaz a alienação do 
automóvel adquirido pelos recorrentes, na sentença que julgou os embargos 
de terceiro. Referida declaração, incidentalmente, nos embargos, ofende os 
princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, 
incisos LIV e LV, da CF), bem como o princípio processual da adstrição (art. 
128 do CPC), caracterizando a decisão como extra petita, tendo em vista que 
o juiz está adstrito ao pedido formulado (na hipótese, a proteção da posse dos 
recorrentes sobre o automóvel adquirido da recorrida).

Ademais, consoante já decidido por esta Corte Superior no prefalado 
precedente jurisprudencial “a reintegração por ordem judicial do bem ao ativo, 
pura e simplesmente, sob o pálio da ineficácia absoluta do ato de sua alienação, 
provoca o enriquecimento sem justa causa da massa.” (REsp n. 6.881-SP)

Oportuno ressaltar, ainda, a existência de precedentes de ambas as Turmas 
integrantes da egrégia Segunda Seção desta Corte Superior, no sentido da 
necessidade da propositura da ação revocatória para declaração de ineficácia dos 
atos enumerados no art. 52 do Decreto-Lei n. 7.661/1945:

Direito Falimentar. Ação revocatória. Declaração de ineficácia. Dação em 

pagamento. Termo legal. Art. 52, DL n. 7.611/1945. Via adequada. Precedente. 

Doutrina. Recurso desacolhido.

- Na linha da melhor doutrina, ‘é por intermédio da ação revocatória que 

a massa falida pode obter a decretação da ineficácia ou a revogação dos atos 

indicados nos arts. 52 e 53 da Lei’ (dentre outros, Sampaio Lacerda, Manual de 

Direito Falimentar, 12ª ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1985, n. 85, p. 143).

(REsp n. 259.265-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20.11.2000)

Alienação de bem pela concordatária sem autorização judicial. Ineficácia. 

Ação revocatória. Necessidade.

A ineficácia em relação à massa da alienação realizada pela falida, enquanto 

concordatária, de bens integrantes de seu patrimônio, ainda que de boa-fé o terceiro 

adquirente, deve ser reconhecida em sede de ação revocatória. Recurso conhecido e 

provido. (REsp n. 336.732-SP, Rel. Min. Castro Filho, DJU de 10.06.2002)

Finalmente, traz-se à colação aresto desta Corte, exarado quando do 
julgamento do REsp n. 594.609-SP pela egrégia Terceira Turma, de relatoria da 
e. Min. Nancy Andrighi que, apreciando questão idêntica a que ora se afigura, 
ficou assim ementado:
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Direito Comercial. Falência. Arrecadação dos bens. Bloqueio do veículo 

adquirido antes da decretação da falência. Embargos de terceiro contra a massa 

falida. Sentença de improcedência com reconhecimento de ineficácia do ato de 

alienação. Inadmissibilidade.

Necessidade de propositura de ação revocatória. Interpretação dos arts. 52 e 

149 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 (antiga Lei de Falências). Precedentes.

- É indispensável a propositura de ação revocatória para que a massa obtenha 

a declaração de ineficácia da alienação, sem autorização judicial, levada a efeito 

durante a concordata.

- Não pode o Juiz simplesmente declarar ineficaz a alienação do bem ocorrida 

antes da decretação da falência, incidentalmente na sentença que julga os embargos 

de terceiro.

Recurso especial provido. (REsp n. 594.609-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 06.10.2005, DJU de 24.10.2005, p. 309).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, ficando, 
consequentemente, invertidos os ônus sucumbenciais.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 883.685-DF (2006/0165242-8)

Relator: Ministro Fernando Gonçalves
Recorrente: Hospital Geral e Ortopedico de Brasília S/A - HGO
Advogado: João Marcos de Werneck Farage e outro(s)
Recorrido: Luiz Alberto de Souza e Silva
Advogado: Renato Manuel Duarte Costa e outro(s)

EMENTA

Responsabilidade civil. Contratação do hospital em vista de 
sua especialidade. Denunciação da lide ao médico. Impossibilidade. 
Nexo de causalidade. Súmula n. 7-STJ. Danos morais. Fixação em 
valor razoável. Dissídio jurisprudencial não configurado. Ausência de 
similitude fática.
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1. Conforme consignado no aresto recorrido, o hospital foi 
procurado pelo paciente em vista de sua especialidade - ortopedia. 
Em hipóteses desse jaez, na qual o profissional de saúde não interfere 
na escolha do nosocômio, não há possibilidade de se instaurar lide 
secundária. Precedentes.

2. Se o Tribunal de origem entende ter o autor se desincumbido 
de seu ônus probatório, demonstrando o nexo de causalidade entre a 
conduta do hospital e os danos por ele experimentados, não há como 
rever esse entendimento em sede de especial, ante o óbice da Súmula 
n. 7-STJ.

3. O valor arbitrado a título de danos morais não se mostra 
desarrazoado de modo a justificar a excepcional intervenção desta 
Corte.

4. Não há similitude fática entre a hipótese dos autos e aquela 
tratada no aresto paradigma, o que inviabiliza o reconhecimento do 
aventado dissídio jurisprudencial.

5. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso especial. Os 
Ministros Aldir Passarinho Junior, João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão 
e Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região) votaram 
com o Ministro Relator.

Brasília (DF), 05 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Fernando Gonçalves, Relator

DJe 16.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Fernando Gonçalves: Cuida-se de recurso especial interposto 
por Hospital Geral e Ortopédico de Brasília S/A - HGO, com base nas letras a 
e c do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Cível do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, integrado por embargos 
de declaração, cuja ementa tem o seguinte teor:
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Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Erro médico. Legitimidade passiva 

do hospital. Código de Defesa do Consumidor. Inexigibilidade de preposição. 

Dano moral. Presentes os elementos caracterizadores. Valor fixado corretamente. 

Denunciação à lide. Improcedência. Honorários sob o pálio legal. Correção monetária 

e juros moratórios. Incidência a partir da sentença. Recursos desprovidos. Unânime. 

O hospital é um fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3º, do CDC, devendo 

responder objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme o caput do artigo 14 da Legislação 

Consumerista. A relação de preposição pode ser interpretada extensivamente, como 

no caso que o paciente procura o hospital e este indica o médico que incorre em 

erro. Para o acolhimento do dano moral, não se faz necessária a comprovação de 

dano moral em si, bastando a demonstração do fato danoso e o nexo de causalidade 

entre a ação do agente e a lesão sofrida. O valor fixado atendeu ao requisito da 

compensação do infortúnio suportado pelo demandante e a responsabilidade da 

lesão causada ao demandado. A parte não pode valer-se da denunciação à lide 

alegando qualquer direito de regresso, mas apenas aqueles indicados em obrigação 

legal ou contratual. Os juros moratórios e a correção monetária são incidentes a 

partir da sentença. (fls. 345)

Assinala, no essencial, não ter o Tribunal de origem se manifestado acerca 
de pontos determinantes para o julgamento da lide, a exemplo do fato de o 
tiro recebido pelo recorrido constituir fator de infecção, deste ter abandonado 
o tratamento médico, existir intervenção anterior realizada em outro hospital, 
bem como ter sido fornecido ao paciente tratamento e material apropriado. 
Afirma, ainda, restar o aresto omisso no que respeita à ausência de nexo de 
causalidade entre o dano experimentado pelo recorrido e o ato praticado em suas 
dependências, além de existir contrato de prestação de serviços celebrado com 
o médico de forma tácita, o que autoriza, segundo seu entender, a denunciação 
da lide a este.

Argumenta, nessa ordem de idéias, que se reconhecida a culpa do médico 
no acórdão recorrido, autorizada está a ação regressiva e, portanto, indiscutível a 
necessidade de ser deferida a denunciação à lide nos termos requeridos, estando 
configurada a hipótese prevista no art. 70, III, do Código de Processo Civil.

Aduz, por outro lado, não ter o recorrido comprovado o fato constitutivo de 
seu direito, mais especificamente, o nexo de causalidade entre o ato culposo e os 
danos por ele experimentados, incidindo o aresto em maltrato ao art. 333, I, do 
Código de Processo Civil.

Pretende, de outra parte, seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois desproporcional a seu grau de culpa, que 
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pode ser considerado mínimo. Não fosse isso, foi desconsiderado no momento do 
arbitramento ter o recorrido abandonado o tratamento, concorrendo, assim, para 
o resultado danoso, que, aliás, deveria ter-lhe sido imputado com exclusividade.

Aponta, por fim, para fins de demonstração de divergência (letra c) julgado 
deste relator.

Contra-razões às fls. 426/432.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Fernando Gonçalves (Relator): Colhe-se dos autos que o 
recorrido, agente da polícia federal, foi atingido por um tiro quando participava 
de diligência realizada em Palmas, sendo ali socorrido e, depois, conduzido 
até Brasília, onde se encaminhou ao hospital recorrente para cuidar da lesão 
mandibular sofrida.

No entender do paciente o tratamento a ele prestado, porém, foi inadequado, 
resultando em dano moral, do qual pretende se ver ressarcido. Nesse contexto, 
ingressa com ação de indenização, julgada procedente em primeira instância, 
decisão confirmada pelo Tribunal de origem.

Inconformado, o nosocômio interpõe o presente recurso especial, que ora 
passo ao exame.

De início, não se vislumbra violação ao art. 535, I e II, do CPC, porquanto 
as questões submetidas ao Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente 
delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.

Nesse contexto, impende ressaltar, em companhia da tradicional doutrina 
e do maciço entendimento pretoriano, que o julgado apenas se apresenta como 
omisso quando, sem analisar as questões colocadas sob apreciação judicial, ou 
mesmo promovendo o necessário debate, deixa, entretanto, num caso ou no 
outro, de ministrar a solução reclamada, o que não ocorre na espécie.

De outra parte, no que respeita à denunciação à lide, resta consignado no 
aresto recorrido, na parte que reproduz trecho da sentença, ter o paciente se 
dirigido ao hospital em virtude da especialidade de seus serviços e não com a 
finalidade de ser atendido por profissional determinado. Confira-se:

...Máxime se nada está a indicar que o autor tenha se dirigido àquele hospital 

especificamente para ser atendido por tal ou qual médico, ao contrário, foi ao 

local em virtude de sua especialidade - ortopedia - aguardando até a localização 

de um médico que se julgasse apto para a realização da cirurgia necessária ao 
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seu restabelecimento. O próprio litisdenunciado afirma que compareceu no 

estabelecimento hospitalar, em virtude de convite formulado pelo corpo clínico do 

réu... (fl. 355).

Em hipóteses dessa natureza, já decidiu esta Corte pela impossibilidade 
de se instaurar lide secundária, sob pena de retardamento do processo, em 
detrimento dos interesses do autor. Transcrevo, por oportuno, trecho do voto do 
Min. Aldir Passarinho Junior, no julgamento do REsp n. 445.845-SP, verbis:

Se um paciente seleciona e contrata um médico da sua confiança, 

e paralelamente escolhe o hospital, que se limitará a fornecer, por exemplo, 

apartamento e sala de cirurgia, em havendo lesões decorrentes da operação, poder-

se-ia admitir, aí, a denunciação à lide, já que foi pessoal a indicação, e o nosocômio 

apenas limitou-se a fornecer a infra-estrutura respectiva.

Mas se a cirurgia é contratada com um hospital, cuja própria equipe opera o 

paciente, a ação deve ser direcionada exclusivamente contra a instituição, possível 

o direito de regresso, mas em lide diversa.

No caso dos autos, ao que se depreende dos elementos fáticos colhidos na fase 

instrutória, a escolha do hospital se deu em face de plano de saúde do pai do menor, 

e o atendimento realizado pela própria equipe de médicos integrada à estrutura do 

nosocômio, por ele ou contratada, ou credenciada, ou autorizada a atuar em suas 

instalações.

(...).

Em tais circunstâncias, que não podem ser aqui revolvidas em face do óbice 

da Súmula n. 7 do STJ, tenho que a relação jurídica se instaurou, no que pertine 

ao autor, apenas com vinculação ao hospital réu, de sorte que a pretensão de 

denunciação à lide, quer do médico anestesista, quer da sociedade comercial da 

qual este participa ou por conta da qual atua, importa em desvio do direcionamento 

da demanda, uma controvérsia nova, que não tem razão para ser aqui instaurada em 

prejuízo do interesse do ora recorrido, que faz jus ao célere andamento processual, 

que restaria irremediavelmente retardado pela discussão de questões paralelas, que 

não lhe dizem respeito.

Não fosse isso, a responsabilidade do hospital e a do médico tem 
fundamentos diversos, o que denota a impropriedade da denunciação à lide 
nessas circunstâncias, dada a necessária ampliação da controvérsia inicial.

A propósito:

Processo Civil. Ação proposta contra clínica. Denunciação da lide ao profissional 

responsável pelo tratamento médico.
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A denunciação da lide, nos casos previstos no art. 70, inciso III, do Código de 

Processo Civil, supõe que o resultado da demanda principal se reflita automaticamente 

no desfecho da ação secundária; tema que amplie a controvérsia inicial ou demande 

outras provas não pode ser embutido no processo. Recurso especial conhecido e 

provido. (REsp n. 673.258-RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado 

em 28.06.2006, DJ 04.09.2006, p. 262).

Cumpre ressaltar, de todo modo, que não há prejuízo para o recorrente que 
sempre poderá postular ressarcimento em ação própria.

Melhor sorte não assiste ao hospital no que pertine à alegada falta de 
comprovação pelo autor do fato constitutivo de seu direito, com o conseqüente 
desatendimento do encargo a ele imposto pelo art. 333, I, do Estatuto 
Processual.

Com efeito, entende o Tribunal de origem ter o autor se desincumbido de 
seu ônus probatório, como se pode constatar dos seguintes trechos do acórdão, 
verbis:

Compulsando os autos, verifico neles constar vários documentos que com o 
Laudo de Exame Pericial produzido constituíram um conjunto probatório totalmente 
compatível com o deslinde dado à causa pela i. Magistrada sentenciante, qual seja, o 
reconhecimento de dano indenizável.

(...).

Ressalto que a alegação de que o autor tenha contribuído para o resultado 
danoso não pode prosperar, vez que como consignado pela i. Magistrada sentenciante, 
in verbis:

A ausência à consulta médica poderia, quando muito, ter precipitado ou 

agravado a extensão do dano causado, não sendo, contudo, sua causa, razão 

pela qual influiria, se o caso, tão somente na fixação do quantum devido a 

título de indenização.

(...).

O defeito na prestação do serviço mostra-se evidente, pois o arcabouço 
probatório aponta no sentido de ser a placa utilizada na cirurgia realizada no autor 
inapropriada, notadamente em face dos esclarecimentos prestados pelo expert. 
Confira-se:

O sistema semi-tubular de aço inoxidável utilizado neste caso é uma 
placa reta e arredondada e é desenvolvido para ossos retos e arredondados, 
o que não é o caso da mandíbula. O sistema de titânio utilizado neste caso é 

desenvolvido para a reconstrução da região mandibular, sendo a placa plana 

e com angulação própria.
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Além do incorreto uso da placa semi-tubular, pesa contra o Hospital-réu a 

inexistência de comunicação nesse sentido ao autor, permitindo que esse acreditasse 

no sucesso do procedimento cirúrgico.

De outra banda, como bem assinalado pelo perito, além do material 

inadequado, a placa restou incorretamente fixada, pois não foram utilizados todos 

os parafusos necessários, causando todo o desconforto experimentado pelo requerente.

(fls. 352 e 358 - grifo nosso)

Mudar referidas conclusões para encampar as alegações do recorrente no 
sentido de não restar comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e os 
danos experimentados pelo recorrido, ou mesmo ter o dano decorrido de culpa 
exclusiva do paciente, demanda incursão no conjunto fático-probatório dos 
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7-STJ.

Por outro lado, o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) não se mostra desarrazoado, de modo a justificar a excepcional 
intervenção desta Corte.

Nesse sentido:

Agravo interno. Ação de indenização. Danos morais. Reexame de prova. 

Impossibilidade.

I - A discussão com relação ao montante fixado a título de danos morais exige 

reexame de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.

II - Este Tribunal, por suas turmas de Direito Privado (mormente a 3ª Turma), 

só tem alterado os valores assentados na origem quando realmente exorbitantes, 

alcançando quase que as raias do escândalo, do teratológico; ou, ao contrário, 

quando o arbitrado pela ofensa é tão diminuto que, em si mesmo, seja atentatório à 

dignidade da vítima. Não é o caso dos autos.

Agravo improvido. (AgRg no Ag n. 904.024-RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 

Terceira Turma, julgado em 21.02.2008, DJ 13.03.2008).

Não encontra ressonância nos autos, também, a afirmativa de não ter sido 
levado em conta pela Corte de origem, ao fixar o quantum indenizatório, o 
fato do recorrido ter levado um tiro, que constitui fator relevante de infecção, 
ou ainda de ter se submetido a procedimento cirúrgico anterior em Palmas, 
além de ter abandonado o tratamento. De fato, consoante se verifica do trecho 
acima transcrito, o acórdão bem aprecia as provas dos autos, levando em conta 
as circunstâncias ensejadoras do dano, inclusive no que pertine à pretensa 
concorrência do autor para sua configuração, não havendo qualquer motivo, 
nesse diapasão, para alteração do montante fixado a título de indenização.
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Por fim, não há similitude fática entre a hipótese tratada no aresto trazido 
como paradigma e a situação representada nestes autos.

Com efeito, o acórdão paradigma cuida de episódio em que a responsabilidade 
dos médicos pelos danos experimentados pelo paciente foi excluída e, em razão 
disso, também foi afastada a do hospital, pois “o entendimento prevalente é 
de que a reparação em face da casa de saúde, em princípio, apenas terá lugar 
quando provada a culpa ou dolo do médico.

Transcrevo a conclusão do voto para melhor elucidar a questão, verbis:

Em conclusão, pois, adotando-se a linha da responsabilidade subjetiva, se os 

médicos que cuidaram da filha dos autores não têm culpa pela morte da criança, 

constatação extraída do acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e, por isso 

mesmo, como já declinado, imune ao crivo do especial, ut Súmula n. 7-STJ, afigura-

se, no mínimo, sem propósito, diante destes fundamentos, condenar o Hospital e 

Maternidade Jundiaí S/A.

No caso em apreço, como já reiteradamente afirmado, as provas dos autos 
apontam em sentido diverso, ficando constatada tanto a responsabilidade do 
nosocômio, quanto a do médico ali autorizado a atender, verbis:

Além do incorreto uso da placa semi-tubular, pesa contra o Hospital-réu a 

inexistência de comunicação nesse sentido ao autor, permitindo que esse acreditasse 

no sucesso do procedimento cirúrgico.

De outra banda, como bem assinalado pelo perito, além do material inadequado, 

a placa restou incorretamente fixada, pois não foram utilizados todos os parafusos 

necessários, causando o desconforto experimentado pelo requerente. (fls. 14)

Nesse contexto, ausente a identidade de situações, não há como reconhecer 
o aventado dissídio jurisprudencial.

Não conheço do recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 968.091-DF (2007/0157447-5)

Relator: Ministro Fernando Gonçalves
Recorrente: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte
Advogado: Ilmar Galvão
Recorrido: Sondotécnica Engenharia de Solos S/A
Advogado: Aldir Guimarães Passarinho e outro(s)
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EMENTA

Recurso especial. Ação rescisória. Obrigação. Descumprimento. 
Cláusula penal moratória. Cumulação com lucros cessantes. 
Possibilidade. Violação a literal disposição de lei. Inexistência. Dissídio 
jurisprudencial. Ausência de similitude fática.

1. A instituição de cláusula penal moratória não compensa o 
inadimplemento, pois se traduz em punição ao devedor que, a despeito 
de sua incidência, se vê obrigado ao pagamento de indenização 
relativa aos prejuízos dele decorrentes. Precedente.

2. O reconhecimento de violação a literal disposição de lei 
somente se dá quando dela se extrai interpretação desarrazoada, o 
que não é o caso dos autos.

3. Dissídio jurisprudencial não configurado em face da ausência 
de similitude fática entre os arestos confrontados.

4. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro 
João Otávio de Noronha, acompanhando o voto do Ministro Relator, e os votos 
dos Ministros Luís Felipe Salomão e Carlos Fernando Mathias, no mesmo sentido, 
por unanimidade, não conhecer do recurso especial. Impedido o Ministro Aldir 
Passarinho Junior.

Brasília (DF), 19 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Fernando Gonçalves, Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Fernando Gonçalves: Cuida-se de recurso especial interposto 
por Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A, com base nas letras 
a e c do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, integrado por embargos 
de declaração, cuja ementa tem o seguinte teor:
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Ação rescisória. Competência. Art. 485, V, CPC. Violação literal disposição de 

lei. Inocorrência.

1 - Não examinado o mérito da causa pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de agravo de instrumento, esta egrégia Corte mostra-se competente 

para o julgamento da ação rescisória.

2 - A ação rescisória não se presta para o reexame da causa, como sucedâneo 

de recurso ordinário.

3 - A existência de divergência jurisprudencial a respeito da matéria, não 

autoriza a propositura de ação rescisória e não há que se falar em negativa de 

vigência dos dispositivos legais apontados.

4 - Preliminar rejeitada, por maioria. Ação julgada improcedente, por 

unanimidade. (fl. 371)

Assinala, preliminarmente, não ter o Tribunal de origem explicitado as 
razões pelas quais admite a possibilidade de cumulação da multa contratual com 
lucros cessantes, restando malferido o art. 535, II, do Código de Processo Civil, 
bem como o art. 154 em análise conjunta com o art. 458 do mesmo Estatuto, 
os quais estabelecem como requisito essencial do acórdão a identificação dos 
fundamentos utilizados pelo juiz para análise das questões de fato e de direito.

No mérito, assevera que o acórdão, firmando o descabimento da rescisória, 
nega vigência ao art. 485, V, da Lei Adjetiva, porquanto o aresto rescindendo 
incide em violação a literal disposição de lei - o art. 919 do Código Civil de 1916 
- ao admitir a cumulação de multa contratual com lucros cessantes.

Esclarece que a função da multa ou cláusula penal moratória consiste em 
prefixar o prejuízo do credor em decorrência do não cumprimento, pelo devedor, 
a tempo e modo, de sua obrigação. Nesse contexto, representa a prévia liquidação 
das perdas e danos, isentando o credor de fazer prova da extensão do prejuízo 
experimentado, não podendo ser exigida, nessa ordem de idéias, conjuntamente 
com os lucros cessantes, visto nela estarem incluídos.

Aponta para fins de demonstração de divergência (letra c) julgado deste 
Superior Tribunal de Justiça - REsp n. 556.620-MT.

Contra-razões (fls. 493/508).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Fernando Gonçalves (Relator): Colhe-se dos autos que as 
partes firmaram “instrumento de consolidação” no qual a recorrente reconhece 



300

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

devida a importância de CR$ 1.019.931.331,93 (um bilhão, dezenove milhões, 
novecentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e um cruzeiros reais e sessenta 
e três centavos), a serem pagos em 32 parcelas trimestrais, tendo sido emitidas 
32 notas promissórias relativas ao principal e a mesma quantidade de títulos 
referente aos juros.

Atrasado o pagamento do débito, foi ajuizada pela recorrida ação declaratória 
cumulada com pedido de indenização, buscando o reconhecimento do vencimento 
antecipado da dívida, bem como reparação pelos danos emergentes e lucros 
cessantes. A ação foi julgada procedente, sendo a recorrente condenada ao 
pagamento, dentre outras verbas, da multa contratual e dos lucros cessantes. 
Interpostos os recursos pertinentes sem êxito, com trânsito em julgado da ação.

Inconformada a recorrente ingressa com ação rescisória, fundada no art. 
485, V, do Estatuto Processual, alegando malferimento ao art. 919 do Código 
Civil de 1916, julgada improcedente pelo Tribunal de origem.

De início, o acórdão recorrido explicita suficientemente as razões pelas 
quais entende possível a cumulação da multa contratual com os lucros cessantes. 
A Relatora, adotando as razões do aresto originário, assim se manifesta, verbis:

Em conclusão, é direito acumulação da cláusula penal moratória, sanção 

pela demora, mais a condenação pelos lucros cessantes sofridos pelo credor, que 

correspondem aos frutos do capital, juros remuneratórios, que obteria como 

aplicação financeira do capital.

Assim, conclui-se que a condenação ao pagamento da multa contratual pelo 

atraso, correção monetária e juros constitui-se nos danos emergentes da mora e, 

a condenação ao pagamento do que o credor deixou de lucrar, por não dispor do 

capital no tempo contratualmente ajustado, constitui-se nos lucros cessantes. (fl. 

410).

O revisor, a seu turno, toma a multa como cominatória, entendendo, por 
isso, possível a cumulação com os lucros cessantes. São os termos do seu voto, 
verbis:

Noutra guinada, também falece conforto à autora no que pertine à 

impossibilidade de cumulação de multa com o pagamento de indenização por lucros 

cessantes.

Realmente, é certa a compreensão de que a condenação ao pagamento da 

multa contratual em função do atraso, correção monetária e juros, consubstanciam-

se no dano emergente da mora, e no que deixou de lucrar em razão de não haver 

o credor disposto do capital no tempo contratualmente previsto, constitui-se 

no denominado lucro cessante, até porque “A multa cominatória tem caráter 
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intimidativo e não compensatório”. Tal entendimento encontra eco na conjugação 

dos artigos 1.056 e 956, ambos do antigo Código Civil. (fl. 414).

Assim, não merece acolhida a alegação de padecer o aresto recorrido de 
omissão, ou de ausência de fundamentação.

No mérito, a questão se cinge à verificação da possibilidade de cumulação da 
cláusula penal moratória com o pagamento da verba atinente aos lucros cessantes, 
como admitido no acórdão rescindendo e ratificado no aresto recorrido.

Sobre o tema já decidido por esta Quarta Turma, no julgamento do REsp 
n. 734.520-MG, sendo oportuna a transcrição de trecho do voto do saudoso 
Ministro Hélio Quaglia Barbosa que bem elucida a questão posta, verbis:

14. Relativamente à eventual limitação imposta pela existência de cláusula 

penal no contrato firmado entre as empresas litigantes, razão cabe tampouco à 

recorrente.

Primeiro porque não se está a falar de resolução contratual, campo natural da 

incidência da cláusula penal; como já consignado alhures, reclama a empresa MBR, 

tão-somente, os prejuízos advindos do total inadimplemento do contrato, sem, 

contudo, demandar a resolução da avença.

Doutra parte, dúvida não há de que a cláusula penal possui dupla finalidade: 

ou funciona como verdadeira pré-liqüidação das perdas e danos advindas do 

descumprimento do contrato, a chamada cláusula penal compensatória, ou equivale 

a um reforço ao adimplemento da obrigação, na forma e tempo avençados, quando 

então será chamada de cláusula penal moratória.

Num primeiro momento, na falta de critérios mais precisos para se definir 

quando é compensatória ou moratória a cláusula penal, recomenda a doutrina “que 

se confronte o seu valor com o da obrigação principal, e, se ressaltar sua patente 

inferioridade, é moratória” (Caio Mário da Silva Pereira in Instituições de Direito 
Civil. Vol. II. Teoria Geral das Obrigações. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 

106).

Detalha o saudoso civilista:

Quando a cláusula penal é moratória, não substitui nem compensa o 
inadimplemento. Por esta razão, nenhuma alternativa surge, mas, ao revés, há uma 
conjunção de pedidos que o credor pode formular: o cumprimento da obrigação 
principal que não for satisfeita oportunamente, e a penal moratória, devida como 
punição ao devedor, e indenização ao credor pelo retardamento oriundo da falta 
daquele (op. cit., páginas 106/107).

Essa foi também a distinção posta pelo Tribunal mineiro, in ipsis verbis:
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Não há como substituir os danos e ou lucros cessantes originados por um contrato 
descumprido pela estipulação de uma cláusula penal, pois esta é instituída para fazer 

com que as partes contratantes cumpram suas obrigações, podendo ser exigida 

independentemente da apuração de eventuais prejuízos (v. 24, fl. 4.596).

In casu, como registrado no acórdão guerreado, a cláusula penal foi fixada 

em 10% do valor do contrato, o que, à luz do critério acima traçado, exterioriza e 

denota sua natureza moratória.

Nesse contexto, o Tribunal de origem, ao confirmar a tese de que é possível 
a cumulação de multa contratual com a indenização por lucros cessantes, 
adotada na ação originária, não discrepa da jurisprudência desta Corte sobre a 
matéria, valendo ressaltar que o reconhecimento de violação a literal disposição 
de lei somente se dá quando dela se extrai interpretação desarrazoada, o que, 
como visto, não é o caso dos autos.

Nesse sentido a pertinente lição de Arnaldo Esteves Lima e Poul Erik 
Dyrlund (Ação Rescisória, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 
28/29):

Outra vertente a ser analisada refere-se ao alcance da expressão violação 

literal de lei.

A mesma traduz a idéia de que o julgado não encampou uma interpretação 

teratológica, aberrante do texto, tendo, ao contrário, lhe emprestado exegese que 

razoavelmente poderia ter, considerando o caráter teleológico, para aquela situação, 

atendendo, em suma, aos ditames do art. 5º, da LICC, que preconiza, exatamente, a 

aplicação que visa a alcançar os fins sociais e o bem comum, alvos da norma.

Deve-se enfatizar que o permissivo tem como núcleo a violação de disposição 

de lei e não de lei em sentido estrito.

Por disposição compreende-se, conforme o prof. Aurélio Buarque, em seu 

dicionário, ed. 1986, p. 598: “intento, propósito, desígnio, determinação”. Em 

suma, o desrespeito à norma contida no texto da lei, isto é, o seu escopo, o seu 

desideratum, os valores que a mesma busca tutelar e que foram violados pela decisão 

rescindenda é que configuram o tipo processual contido no inciso V, em exame.

É comum a lei admitir, pelo menos, duas interpretações igualmente sustentáveis. 

Naturalmente, uma se mostrará mais razoável e consentânea com a ordem jurídica; 

quanto a outra, embora menos defensável, nem por isso a sua adoção caracterizará 

literal violação à respectiva norma jurídica.

Ainda:
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Ação rescisória. Violação de literal disposição de lei (art. 485, V, do Código 

de Processo Civil). Interpretação extravagante. Art. 22 da Lei n. 4.591/1964. 

Precedentes da Corte.

1. Como já assentou esta Corte, em diversas oportunidades, a violação há de 

ser aberrante (AR n. 464-RJ, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 19.12.2003), 

extravagante (AgRg na AR n. 1.882-SC, Relator o Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 

de 19.12.2003), direta e não deduzível a partir de interpretações possíveis (EDcl na 

AR n. 720-PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 17.02.2003), ultrapassar 

o limite do razoável e beirar o extravagante (AgRg na AR n. 1.854-SP, Relator o 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 02.09.2002). Não se enquadra nesse 

cenário, a sentença que entende, nos termos do art. 22 da Lei n. 4.591/1964, que 

somente é permitida a reeleição por uma única vez.

2. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 595.874-DF, Rel. Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 14.06.2004, DJ 06.09.2004, 

p. 259).

Por outro lado, no que respeita ao dissídio jurisprudencial, o aresto trazido 
como paradigma cuida do impedimento de cobrança conjunta da cláusula penal 
compensatória (art. 918 do Código Civil de 1916) e perdas e danos, enquanto a 
hipótese dos autos trata de cláusula penal moratória, institutos cuja finalidade e 
efeitos são diversos, não havendo a necessária similitude fática entre os arestos 
confrontados apta à comprovação do alegado dissídio.

Não conheço do recurso especial.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Pedi vista dos autos motivado 
por memoriais que recebi de ambas as partes, mas principalmente pelo da 
recorrente, que sustenta que, “havendo a sentença condenado a Eletronorte ao 
pagamento de multa moratória de 10% (dez por cento), não poderia tê-lo feito, 
ao mesmo tempo, em lucros cessantes, sem ofensa à referida norma do art. 919 
do CC/1916”.

Nada obstante tais assertivas, constato que o Ministro Relator abordou de 
modo irretocável as particularidades do processo no tocante ao desprovimento 
do apelo, não havendo nada que possa ser modificado em seu voto.

Com efeito, a multa não poderia ser cumulada com os lucros cessantes, se 
se tratasse de cláusula penal compensatória, pois aí sim poder-se-ia pensar em bis 
in idem da incidência de cláusula penal com danos.
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Todavia, o que se tem presente é uma multa moratória, ou seja, sanção 
pela demora no cumprimento da obrigação, que não se confunde com os lucros 
cessantes, que visam compensar o credor em relação ao que obteria se acaso 
dispusesse do capital inadimplido.

As diferenças entre cláusula penal compensatória e moratória são tratadas 
amplamente na doutrina, como se observa na obra de Guilherme Calmon 
Nogueira da Gama (Direito Civil, Obrigações, editora Atlas, p. 394/395):

A cláusula penal compensatória é devida quando a prestação não for cumprida, 

não pressupondo a mora. Trata-se de cláusula que substitui a prestação, indenizando 

o credor quando às perdas e danos.

(...)

A cláusula penal moratória será devida e se constatando que o devedor 

não ofereceu a prestação no prazo estipulado, incorrendo em mora, e não será 

dispensada ainda que o devedor efetue posteriormente o pagamento da prestação 

principal. A moratória, pois, não se substitui a prestação principal, nem compensa 

o inadimplemento.

Assim, correto o acórdão recorrido, que negou provimento à rescisória, 
ajuizada com base na literal violação de dispositivos legais, a saber, artigos 
919 e 1.061 do Código Civil de 1916, pois o que se cobra do devedor é a multa 
moratória e a indenização por lucros cessantes (perdas e danos).

Com base nessas considerações, somo meu voto ao do i. Relator e não 
conheço do recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 973.175-SP (2007/0173785-3)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão
Recorrente: M I A L E e outros
Repr. por: L M A
Advogado: Heloísa de Barros Penteado e outro(s)
Recorrido: J de S L
Advogados: João Inácio Correia
                    Ana Paula Zatz
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EMENTA

Processo Civil. Execução alimentícia. Dissídio jurisprudencial não 
caracterizado. Multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Afastamento. 
Incidência da Súmula n. 98-STJ. Cobrança de valores relativos à 
correção monetária e juros de mora. Encargos que seguem a natureza 
do principal. Dívida de natureza alimentar. Cobrança pelo procedimento 
do art. 733 do CPC. Possibilidade. Recurso especial provido.

1. Não conheço do recurso especial quanto ao alegado dissídio 
pretoriano, uma vez que não foi realizado o cotejo analítico dos 
julgados, conforme determina o art. 541, parágrafo único, do CPC, c.c. 
art. 255 do RISTJ.

2. Não têm caráter protelatórios os embargos de declaração 
opostos para prequestionar a matéria ventilada no recurso especial, 
devendo ser afastada a multa imposta pelo Tribunal de origem (Súmula 
n. 98-STJ).

3. É possível a instituição de índice para correção monetária da 
pensão alimentícia, desde que expressamente acordado.

4. As verbas acessórias - juros de mora e correção monetária - 
seguem a sorte do principal, constituindo-se, igualmente, em verba de 
natureza alimentar.

5. O atraso no recolhimento da diferença entre o valor histórico 
da pensão e seu montante corrigido, respeitada a atualidade da dívida, 
autoriza sua cobrança pelo procedimento do art. 733 do CPC.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Aldir 
Passarinho Junior e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal 
convocado do TRF 1ª Região). 

Brasília (DF), 19 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 30.03.2009
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Cuida-se, na origem, de agravo de 
instrumento interposto por M.I.A.L., A.L.A.L. e A.L. em face de J.S.L., objetivando 
a reforma de decisão que revogou ordem de prisão emitida contra o agravado, 
em execução alimentícia, por inadimplência no pagamento da pensão, fixada, 
em acordo judicial anterior, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos autos da execução de alimentos, ajuizada pelo rito do art. 733 do 
CPC, foi determinada a prisão do genitor, por não ter apresentado justificativa 
razoável para o atraso no pagamento das prestações, relativas aos meses de julho 
a setembro de 2004. Todavia, havendo o depósito judicial do valor controverso, 
o magistrado acolheu pedido de expedição contra-mandato, revogando a ordem 
de prisão contra o executado.

Os exeqüentes manejaram então o presente agravo de instrumento, acusando 
que o depósito não se deu de forma integral, visto que não considerou a correção 
do valor fixado para pensão alimentícia, bem como ignorou a incidência de juros 
moratórios.

Em contra-minuta ao agravo de instrumento, o agravado alega que o 
litígio envolve, na verdade, dois processos de execução alimentícia: o primeiro, 
com amparo no art. 732 do CPC, em que se postula correção monetária e juros 
incidentes sobre a pensão entre o período de julho/2001 a junho/2004; o 
segundo, com fundamento no art. 733 do CPC, em que se pretende o pagamento 
da correção monetária e juros dos meses de julho, agosto e setembro de 2004, 
sob pena de prisão. Afirma que nunca deixou de depositar o valor das prestações 
fixadas no acordo, tanto que as execuções são relativas apenas a diferença entre 
o valor histórico e a atualização do débito. Argui que os valores cobrados a 
título de diferença de pensão perdem o caráter emergencial e alimentar. Por fim, 
aponta ainda ter depositado judicialmente o valor relativo à execução fundada 
no art. 733 do CPC (fls. 151/154).

Informações do juízo prestadas às fls. 156/157.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo 
de instrumento, consignando que a diferença existente entre o valor atual de 
pensão e aquele pretendido pelas agravantes deve ser cobrada pelo procedimento 
do art. 732 do CPC. O acórdão restou assim ementado (186/188):

Prisão civil. Alimentos. Prisão que deve ser restrita às hipóteses de inadimplência 

clara, quando não há discussão sobre o valor devido, e quando nada se paga. Agravo 

de instrumento improvido.
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Opostos embargos de declaração pelos agravantes (fls. 192/197), restaram 
desacolhidos em acórdão de fls. 201/201, com aplicação da multa do art. 538, 
parágrafo único, do CPC, por entenderem tratar-se de recurso protelatório.

Inconformados, os agravantes interpuseram recurso especial, com amparo 
nas alíneas a e c do permissivo constitucional, alegando, em síntese, os seguintes 
pontos (fls. 210/231):

a) descabimento da multa aplicada no julgamento dos embargos de 
declaração, porquanto o recurso pretendia apenas o prequestionamento dos 
dispositivos de lei federal violados (vulneração do art. 538, parágrafo único, do 
CPC);

b) que a escolha do rito da execução alimentícia compete apenas ao credor 
e a possibilidade de cobrança das verbas acessórias - juros e correção monetária, 
que não perdem sua natureza de verba alimentar - pelo procedimento do art. 733 
do CPC (ofensa ao art. 733 do CPC e dissídio jurisprudencial).

Contra-razões oferecidas às fls. 268/272.

O recurso ultrapassou o juízo prévio de admissibilidade e ascendeu a esta 
Corte Superior (fls. 277/279).

O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo provimento do apelo 
nobre, afirmando que “não caberia a determinação do Tribunal a quo de conversão 
do rito processual a ser seguido para a execução de alimentos, mas instaurar 
cognição parcial acerca do quantum debeatur, assegurando defesa ao alimentante 
na homologação de cálculos, para que não se constitua constrangimento ilegal 
posterior ameaça de decreto prisional fundado no inadimplemento do débito 
alimentar” (fls. 294/296).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Primeiramente, não conheço 
do recurso especial com relação ao alegado dissídio pretoriano, uma vez que 
os recorrentes não empreenderam o necessário cotejo analítico dos julgados, 
conforme determina o art. 541, parágrafo único, do CPC, c.c. art. 255 do RISTJ, 
cuidando apenas de transcrever as ementas dos acórdão paradigmas (AgRg no 
REsp n. 986.818-RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado 
em 02.12.2008, DJe 15.12.2008).

3. Assiste razão aos recorrentes relativamente à indicada contrariedade 
ao artigo 538, parágrafo único, do CPC, pois os embargos declaratórios foram 
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opostos com o intuito de prequestionamento. Tal circunstância atrai a incidência 
da Súmula n. 98-STJ: “Embargos de declaração manifestados com notório 
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Confira-se o seguinte precedente da Segunda Seção desta Corte a respeito:

Contrato de participação financeira. Serviços de telefonia. Subscrição de 
ações. Brasil Telecom. Código de Defesa do Consumidor. Art. 538, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil. Art. 21 do mesmo Código. Súmula n. 98 da Corte. 

(...).

3. Não cabe a multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 
presente a Súmula n. 98 da Corte.

(...).

5. Recurso especial conhecido e provido, em parte. (REsp n. 468.278-RS, Rel. 
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 06.10.2003).

4. Pretendem os recorrentes que a execução alimentícia prossiga pelo rito 
previsto no art. 733 do CPC, determinando-se a prisão administrativa do genitor, 
que se encontra inadimplente em suas prestações.

A possibilidade de conversão do rito do 733 do CPC, que autoriza a prisão 
do devedor de alimentos, pelo procedimento do art. 732, menos severo, já foi 
reconhecida por esta Corte Superior, nas hipóteses de cobrança de prestações 
pretéritas, quando ultrapassado o critério de atualidade da dívida.

Nesse sentido, colhe-se precedente da Quarta Turma:

Recurso especial. Processual Civil. Execução de alimentos. Julgamento extra 
petita. Nulidade de citação. Embargos declaratórios. Multa.

- A determinação de prosseguimento da execução de alimentos pelo rito do 
art. 733 do CPC, apenas quanto ao valor referente às três últimas prestações, e ao 
das pretéritas, na forma do art. 732 do CPC, além de não ter configurado prejuízo 
ao devedor, não extrapolou os lindes do pedido.

- A citação deu-se de acordo com as regras processuais vigentes, não tendo 
sido impugnados, no ponto, os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula n. 283-
STF).

- Violação dos arts. 535 e 538 do CPC não configurada, tendo sido exaustiva 
e expressamente dirimidas as questões postas, revestindo-se os embargos de caráter 
manifestamente protelatório, sem amparo no verbete n. 98 da Súmula desta Corte.

- Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 545.735-PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado 

em 28.10.2003, DJ 22.03.2004, p. 316)
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Contudo, a hipótese sob apreço cuida da execução apenas dos valores 
relativos à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o valor da 
pensão alimentícia, cujo principal é regularmente pago às agravantes.

O Tribunal de origem entendeu que, não havendo inadimplência clara, visto 
que pendente controvérsia acerca do valor atualizado da pensão, deve a execução 
seguir pelo procedimento do art. 732 do CPC. Manteve, portanto, a decisão da 
magistrada de primeira instância que revogou a ordem de prisão do genitor.

Tal decisão não pode prosperar.

O critério de reajuste automático da prestação alimentícia, com amparo 
em índice de correção monetária, objetiva afastar a necessidade de revisões 
periódicas em decorrência da desvalorização de moeda, oferecendo mecanismo 
apto à manutenção do valor real da pensão e assegurando a recomposição de seu 
poder aquisitivo.

A atualização automática do valor da pensão alimentícia depende de 
previsão expressa no acordo ou na decisão judicial que definiu o valor da 
prestação, assim como consta da obrigação assumida pelo varão.

Esta é a lição de Cahali:

A execução que possibilita a prisão do devedor deve obedecer rigorosamente 

ao julgado exeqüendo: assim, não cabe a constrição pessoal “se os termos do 

acordo homologado não contêm a expressa obrigação por outras despesas, além da 

pensão alimentar fixada, denunciando os autos outros fatos paralelos que devem 

ser examinados em recurso próprio, é de ser concedida a ordem para que a prisão 

decretada fique sustada”.

(CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006, p. 766)

A matéria foi igualmente apreciada pela Quarta Turma do STJ:

Recurso especial. Civil. Verba alimentar. Quantum. Binômio necessidade-

possibilidade. Revisão. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade 

na via especial. Súmula n. 7-STJ. Critério de atualização monetária. Necessidade. 

Fixação.

1 - A revisão do julgado impugnado, com a conseqüente majoração do 

quantum fixado a título de pensão alimentícia, demanda reexame de todo conjunto 

fático-probatório delineado nos autos, providência vedada em sede especial, ut 

Súmula n. 7 desta Corte.
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2 - A ação revisional, diversamente do que consignado pelo acórdão recorrido, 

tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar, 

quando modificada a condição econômica do alimentando ou do alimentante, não 

devendo ser utilizada para fins de atualização monetária do quantum arbitrado.

3 - Sendo a correção monetária tão-somente a recomposição do valor real da 

verba alimentar, não restam maiores dúvidas acerca da necessidade de sua previsão, 

quando da fixação da pensão alimentícia.

4 - Recurso conhecido em parte (alínea a) e, nesta extensão, provido, para 

fixar o critério de correção monetária da verba alimentar.

(REsp n. 611.833-MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, 

julgado em 18.12.2003, DJ 16.02.2004, p. 273).

Os alimentos devidos pelo recorrido foram fixados por acordo homologado 
em juízo, assentado nos seguintes termos: “o autor se propõe a pagar a título de 
pensão às requerentes a quantia de R$ 2.500,00 quinzenalmente, além de arcar 
com as despesas referentes a plano de saúde e escola das menores. O valor de 
pensão será corrigido anualmente pelo IGP (ou outro que vier a substituí-lo)”.

Estando devidamente acordada a incidência da correção monetária, não 
pode o alimentante se esquivar de empreender o reajuste anual da pensão 
alimentícia.

A diferença entre o valor histórico da pensão, recolhido pelo genitor, e seu 
montante atualizado, por cuidar apenas de recomposição do valor da moeda, 
apresenta a mesma natureza jurídica da verba principal, ou seja, constitui-se 
igualmente em débito alimentar. Essa é a inteligência do art. 59 do Código Civil 
de 1916: “Salvo disposição em contrário, a coisa acessória segue a principal”.

Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Imposto de renda. Magistrado. 

Auxílio-moradia. Art. 25 da MP n. 1.858-9/1999. Natureza indenizatória. Não-

incidência. Redutor salarial. Caráter remuneratório. Incidência. Juros e correção 

monetária. Acessórios seguem a sorte do principal.

(...).

4. Os juros de mora e a correção monetária são frutos acessórios da utilização 

da importância principal, assim, seguem a sorte desta. Se a obrigação principal 

for tributável, também o serão a correção monetária e os juros de mora sobre ela 

incidente. Do mesmo modo, caso o principal tenha natureza indenizatória, não 

estará sujeito ao Imposto de Renda, bem como os juros moratórios e a atualização 

monetária dele decorrentes também não estarão.
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5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 615.625-MT, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado 

em 17.10.2006, DJ 07.11.2006, p. 234)

O inadimplemento da correção monetária e dos juros de mora de débito 
atual, relativo às três últimas prestações anteriores à propositura da execução, 
podem sujeitar o devedor ao procedimento do art. 733 do CPC. 

Nesse sentido, colhe-se da doutrina:

Se assim é, com relação aos honorários advocatícios, às custas e despesas do 

processo, mais se justifica a inclusão dos acréscimos moratórios (juros e correção 

monetária) no mandado de citação do devedor para pagamento do débito alimentar, 

nos termos do art. 733 e parágrafos do CPC: os acréscimos moratórios e corretivos 

não desfrutam de nenhuma autonomia e tendem apenas à atualização da dívida 

alimentar não paga em seu devido tempo - simplesmente atualizada, não perde a 

sua natureza primitiva.

(CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006, p. 769)

Assim, compete ao credor optar pela melhor forma de empreender a 
cobrança dos alimentos devidos, seja pela coação pessoal do devedor (art. 733), 
seja atacando diretamente seu patrimônio (art. 732).

No caso em apreço, não obstante o depósito judicial da quantia indicada na 
inicial da execução, não há notícia nos autos de que o devedor venha recolhendo 
regularmente, mês a mês, o valor relativo às diferenças das prestações. Incide, 
por conseguinte, o Enunciado n. 309 da Súmula desta Corte: “O débito alimentar 
que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações 
anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 
processo”.

Ademais, nos termos do parecer do Ministério Público, deve-se assegurar o 
direito de defesa do agravado, a fim de que demonstre a alegada incorreção no 
critério utilizado para a atualização do débito.

Acerca da defesa do executado, no procedimento do art. 733 do CPC, 
leciona Araken de Assis:

Expresso dispositivo legal, portanto, abre defesa ao executado internamente 

à execução, conquanto sumária, e permite o conhecimento pelo juiz de questões 

de regra submetidas à demanda de embargos. De anomalia escandalosa não se 

cuida, de resto: a função jurisdicional executiva convive, ordinariamente, com boas 

doses de cognição parcial e atenuada em todos os seus procedimentos, a respeito 
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de questões em que a emanação de juízo, efeito da atividade de conhecimento, se 

revela imprescindível (p. ex., a repetição da avaliação por erro do avaliador, ex vi 
do art. 683, I).

(ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008, p. 933)

5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a multa 
imposta pelo Tribunal de origem e determinar que o processo seja conduzido pelo 
procedimento do art. 733 do CPC, respeitado o direito de defesa do executado.

É como voto.
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AÇÃO RESCISÓRIA N. 1.824-GO (2001/0089388-9)

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Revisor: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
Autor: Estado de Goiás
Procurador: Bruno Bizerra de Oliveira e outro(s)
Réu: Waldir Taufic Miguel
Advogado: João Batista Fagundes e outro

EMENTA

Ação rescisória. Administrativo. Policial militar. Estado de Goiás. 
Violação à literal disposição de lei. Art. 100, § 12, da Constituição 
Estadual. Art. 49, parágrafo único, a, da Lei Estadual n. 8.033/1975. 
Oficial ocupante do penúltimo posto da categoria. Reserva. Promoção 
ao posto superior. Inexistência de direito ao acréscimo de 20% sobre 
os proventos previstos na Lei Estadual n. 8.033/1975.

1. Tanto a Constituição Estadual Goiana como a Lei Estadual n. 
8.033/1975 regularam o direito dos oficiais da Polícia Militar de, ao se 
transferirem para a reserva, serem promovidos ao posto imediatamente 
superior, se contarem com mais de 30 anos de efetivo serviço.

2. Todavia, para os oficiais ocupantes do último posto do oficialato 
estabeleceu-se no art. 49, parágrafo único, a, da Lei Estadual n. 
8.033/1975, o direito de receberem 20% a mais de seus proventos, 
notadamente porque, como ocupantes do posto de Coronel, não 
deteriam o direito de serem promovidos, na medida em que inexistente 
posto superior.

3. É indevido, assim, o pagamento do adicional de 20% aos 
oficiais (tenente-coronéis) que, quando de sua inatividade, não 
ocupavam o último posto da carreira de Policial Militar do Estado de 
Goiás, na medida em que tal pagamento consiste violação ao princípio 
da isonomia, sobretudo porque todos outros postos do oficialato não 
teriam a dupla incidência (promoção a posto superior e acréscimo de 
20%).

4. Rescisória julgada procedente.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: Retomado 
o julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Laurita Vaz, acompanhando 
a divegência inaugurada pelo Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgando 
improcedente a ação rescisória, a Seção, por maioria, julgou procedente a ação 
rescisória, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora, vencidos os Srs. Ministro 
Nilson Naves, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima, que julgavam improcedente a 
ação rescisória. Votaram com a Relatora os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia 
Filho (Revisor), Og Fernandes e Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-
MG).

Vencidos os Srs. Ministros Nilson Naves, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves 
Lima. 

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Jorge Mussi e Felix 
Fischer (Art. 162, § 2º, RISTJ).

Não compunha a Seção à epoca da leitura do relatório o Sr. Ministro Celso 
Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP).  

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Gallotti. 

Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relatora

DJe 16.03.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de ação rescisória, 
ajuizada pelo Estado de Goiás, objetivando a desconstituição do acórdão 
proferido no RMS n. 3.308-GO, em julgamento realizado pela egrégia Quinta 
Turma, que teve como relator o eminente Ministro Edson Vidigal e que restou 
assim ementado:

Militar. Policial militar do Estado de Goiás. Constituição Estadual, art. 100, arts. 

12 e 13. Promoção para o posto imediatamente superior. Inatividade. Cumulação 

com acréscimo de 20% da Lei Estadual n. 8.225/1977. Legalidade.

1. O membro da Polícia Militar do Estado de Goiás que cumpriu trinta anos 

na ativa faz jus à promoção ao posto imediatamente superior e, sendo este posto o 

último previsto na corporação, também fará jus aos 20% de acréscimo previstos no 

art. 92 da Lei Estadual n. 8.225/1977.
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2. Recurso provido. (RMS n. 3.308-GO, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta 

Turma, DJ 31.05.1999).

Alega o autor, em síntese, que o policial militar do Estado de Goiás, por 
força do art. 100, § 12 e 13, da Constituição Estadual Goiana, ao contar com 30 
anos de serviço faz jus, na transferência para a inatividade, à promoção ao posto 
imediatamente superior.

Afirma que o art. 49 da Lei Estadual n. 8.033/1975 tem redação semelhante, 
mas com um aditivo: se o policial for ocupante do último posto da categoria 
terá os proventos calculados com base no soldo do próprio posto, acrescidos de 
20%.

Sustenta, assim, que o réu não era ocupante do último posto da categoria, 
razão pela qual fazia jus apenas a receber na inatividade o valor do posto 
imediatamente superior ao seu. Não poderia, portanto, receber dupla premiação, 
porquanto a hipótese da parte final do art. 49 da Lei Estadual n. 8.033/1975 
apenas contempla aquele que, ao passar para a inatividade, já era ocupante do 
último posto da policia militar estadual.

Assevera, ainda, que a decisão rescindenda ofende o princípio da legalidade, 
na medida em que defere benefício a oficial da policia militar incompatível com 
a exegese da lei.

O réu, em sua contestação, alega que o Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás, bem como a Procuradoria daquele ente da federação opinaram no sentido 
de aprovar o ato de sua reforma, com o recebimento do adicional de 20%.

Citando parecer exarado pela Procuradoria do Estado de Goiás, sustenta 
que “o fato de ser promovido e, logo após receber os vinte por cento (20%) a que 
se refere o artigo 92 supra citado, não invalida o espírito da lei, antes o reforça. 
Basta se leia o mencionado § 12 - a promoção ao posto de coronel se deu pelo 
fato de contar com mais de trinta anos de serviço (item I) e só após esse acesso 
se poderia pensar no benefício dos 20% (art. 92)”.

Pontua que a pretensão da presente rescisória é nivelar por baixo a carreira, 
pois a administração deveria estender a decisão proferida no RMS n. 3.308-GO a 
todos os oficiais da policia militar goiana.

Afirma que a matéria já foi exaustivamente debatida e que o devido 
processo legal garantiu seu direito.

Ouvido o Ministério Público Federal, este opinou pela improcedência da 
ação.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura (Relatora): A questão que 
aqui se põe em debate é aquela relativa à interpretação do art. 100, § 12, da 
Constituição do Estado de Goiás, bem como do art. 49, parágrafo único, a, da Lei 
Estadual n. 8.033/1975.

Este é teor das normas:

Art. 100 - Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 

são servidores militares estaduais, regidos por estatutos próprios.

(...)

§ 12 - O servidor militar da ativa fará jus à promoção ao posto ou graduação 

imediatamente superior, nas seguintes condições: 

I - contar, pelo menos, trinta anos de serviço; 

II - a promoção prevista neste parágrafo independe de vaga, de interstício ou 

de habilitação em cursos e, ainda, de que inexista, no quadro ao qual pertença o 

servidor, posto ou graduação superior à sua; 

III - os subtenentes, para os efeitos deste parágrafo, serão promovidos a 

segundo tenente; 

IV - as regras deste parágrafo não se aplicam aos coronéis. 

§ 13 - Para obtenção do benefício do parágrafo anterior, o servidor militar 

requererá, simultaneamente, a transferência para a inatividade.

Art. 49 - São Direitos dos Policiais-Militares:

(...)

Parágrafo Único – A percepção da remuneração ou melhoria da mesma, de 

que trata o item II deste artigo, obedecerá ao seguinte:

a) O Oficial PM que contar mais de trinta (30) anos de serviço, após ingressar 

na inatividade, terá seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao 

posto imediato, se na Corporação existir posto superior ao seu mesmo que de outro 

quadro; se ocupante do último posto da hierarquia da Corporação, terá os proventos 

calculados com base no soldo do próprio posto, acrescido de percentual fixado em 

legislação específica.

O acórdão rescindendo entendeu que o réu, oficial da Polícia Militar do 
Estado de Goiás, ao passar para a inatividade teria direito, na forma do que 
dispõe o art. 100, §§ 12 e 13, da Constituição Estadual, a promoção ao posto ou 
graduação imediatamente superior, se contasse com mais de 30 anos de serviço 
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efetivo. Afirmou, ainda, que atingido o último posto em razão da aplicação da 
referida norma constitucional, não haveria óbice para que, cumulativamente, 
se aplicasse a ele o disposto no art. 49, parágrafo único, a, da Lei Estadual n. 
8.033/1975 que, em consonância com o art. 92 da Lei Estadual n. 8.225/1977 
dá direito ao acréscimo de 20% sobre os proventos.

No caso, concluiu-se, portanto, que o réu, ocupante do penúltimo posto da 
Polícia Militar, tinha o direito de passar à inatividade como ocupante do último 
posto, qual seja, o de Coronel, e após isso, incluir o acréscimo de 20% sobre os 
proventos, benesse esta deferida aos ocupantes do último posto da hierarquia da 
Corporação.

A insurgência da rescisória reside exatamente neste ponto, pois alega o 
autor que o réu não era integrante do último posto da categoria e, por essa razão, 
não teria direito ao acréscimo de 20% sobre seus proventos.

Penso que procede a alegação estatal.

Com efeito, da análise dos dispositivos legais citados depreende-se que 
cuidam eles de duas situações distintas:

a) aqueles oficiais ocupantes de todos os postos do oficialato, menos o 
último de Coronel;

b) aqueles ocupantes do último posto, qual seja, de Coronel.

Para os primeiros, tanto a Constituição Estadual como a Lei Estadual n. 
8.033/1975 regularam o direito de, ao se transferirem para a reserva, serem 
promovidos ao posto imediatamente superior, se contarem com mais de 30 anos 
de efetivo serviço.

Já para aqueles referidos na segunda hipótese, estabeleceu-se o direito de 
receberem 20% a mais de seus proventos, notadamente porque, como ocupantes 
do último posto do oficialato, não deteriam o direito de serem promovidos, na 
medida em que inexistente posto superior. Dessa forma, no intuito de preservar a 
isonomia, e beneficiar todos os oficiais indistintamente, é que o art. 49, parágrafo 
único, a, da Lei Estadual n. 8.033/1975 previu a benesse de acréscimo de 20% 
nos proventos apenas para os Coronéis.

Não fosse assim, não haveria diferença entre alcançar o posto de Coronel 
ou aquele imediatamente inferior, Tenente-Coronel, porquanto, quando de sua 
transferência para a reserva, ambos perceberiam os mesmos proventos: tenente-
coronel teria dupla incidência (promoção a posto superior e acréscimo de 20%) e 
o coronel incidência única (acréscimo de 20%). Seria, na interpretação requerida 
pelo réu, efetivamente tratar os iguais de maneira desigual, sobretudo porque 
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todos outros postos do oficialato não teriam a dupla incidência, permitida apenas 
para tenente-coronel.

Certamente essa discrepância funcional não foi a essência da Constituição 
Estadual, tampouco da Lei n. 8.033/1975. Tanto é que, posteriormente, o art. 
68, § 2º, da Lei Estadual n. 11.866/1992, previu, expressamente, que o referido 
adicional de 20% não se aplica aos proventos do Tenente-Coronel que, quando 
do seu ingresso na inatividade, for promovido ao último posto, qual ou seja, o de 
Coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, o que se deu com o Recorrente.

Destarte, tenho que indevido o pagamento do adicional de 20% ao réu, 
porquanto este, quando de sua inatividade, não ocupava o último posto da 
carreira de Policial Militar do Estado de Goiás.

Todavia, ressalto desde já que, ante o recebimento de boa-fé, fundamentado 
principalmente em decisão judicial transitada em julgado, fica impedido o pedido 
de devolução de qualquer quantia paga a maior pelo Estado de Goiás, com base 
na decisão rescindenda.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação rescisória para desconstituir 
o acórdão proferido no RMS n. 3.308-GO e, passo seguinte, negar provimento 
ao recurso ordinário interposto pelo réu, mantendo imponente o acórdão 
recorrido.

Condeno o réu nos ônus da sucumbência e fixo, com base no artigo 20, 
§ 4º, do CPC, os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais). 
Determino, ainda, a restituição do depósito efetuado pela autora, de acordo com 
o estabelecido no artigo 494 daquele Estatuto Processual.

É como voto.

VOTO-REVISÃO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 

Ação rescisória. Policial militar do Estado de Goiás. Art. 100 
da Constituição Goiana. Servidor com mais de 30 anos de serviço. 
Promoção para o posto imediatamente superior ao passar para 
inatividade. Lei Estadual de Goiás n. 8.033/1975. Oficial ocupante da 
última graduação. Acréscimo de 20% nos proventos. Impossibilidade 
de cumulação. Ação procedente.

1. Levando-se em consideração que o Legislador se propõe, 
com a elaboração das leis, a realizar, da melhor maneira possível, os 
anseios da justiça, o Julgador deve tratar de interpretá-las de modo 
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que o resultado de sua aplicação ao caso concreto aporte a realização 
do maior grau de justiça, servindo ao mesmo fim a que se propôs o 
Legislador.

2. Com a previsão pela Constituição do Estado de Goiás, de que, 
ao requerer a sua transferência para a inatividade, os integrantes 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros com mais de 30 anos 
de exercício da profissão, teriam direito à promoção ao posto ou 
graduação imediatamente superior, os Militares que, ao tempo de sua 
aposentação, já estivessem enquadrados no posto de Coronel (último 
da categoria) receberiam tratamento desarmônico com o sistema 
aplicado, já que não poderiam ascender a posto superior.

3. Prevendo que daqueles que chegassem ao final da carreira 
na mais alta graduação do oficialato, a Lei Estadual Goiana n. 
8.033/1975 estabeleceu em seu art. 49, parágrafo único, alínea a 
que, exclusivamente nestas hipóteses, o Oficial terá seus proventos 
calculados com base no soldo do próprio posto, acrescido de 20%, já 
que inviável a aplicação da norma constitucional que conferiu o direito 
de promoção à graduação imediatamente superior.

4. Resulta da legislação afluente, na verdade interpretativa das 
normas anteriores, regentes da matéria, que o Legislador conferiu 
tratamento diferenciado a duas situações distintas, buscando equilibrar 
situações originariamente desiguais, de maneira a dar aplicação ao 
princípio da igualdade. 

5. Ação procedente.

1. Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo Estado de Goiás, com 
fundamento no art. 485, V do CPC, visando rescindir acórdão desta Corte, 
proferido no julgamento do RMS n. 3.308-GO, de relatoria do ilustre Ministro 
Edson Vidigal, assim ementado:

Militar. Policial militar do Estado de Goiás. Constituição Estadual, art. 100, arts. 

12 e 13. Promoção para o posto imediatamente superior. Inatividade. Cumulação 

com acréscimo de 20% da Lei Estadual n. 8.225/1977. Legalidade.

1. O membro da Polícia Militar do Estado de Goiás que cumpriu trinta anos 

na ativa faz jus à promoção ao posto imediatamente superior e, sendo este posto o 

último previsto na corporação, também fará jus aos 20% de acréscimo previstos no 

art. 92 da Lei Estadual n. 8.225/1977.

2. Recurso provido (fls. 269).
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2. O autor sustenta que o acórdão rescindendo violou literal disposição de 
lei, na medida em que reconheceu o direito do impetrante, Oficial da Polícia 
Militar do Estado de Goiás, com mais de 30 anos de carreira, cumular o benefício 
de promoção ao posto imediatamente superior com a majoração de 20% sobre 
seus proventos, na transferência para a inatividade.

3. Assevera que, de fato, por força do art. 100, §§ 12 e 13 da Constituição 
do Estado de Goiás, os Policiais Militares com 30 anos de serviço, ao passar para 
a inatividade, fazem jus à promoção ao posto imediatamente superior. Porém, 
a norma infraconstitucional, ao regulamentar a matéria, esclareceu que, aos 
Policiais que já ocupassem o último posto da categoria seria concedido, em 
substituição à promoção, um acréscimo de 20% sobre seus proventos.

4. Alega, com base nessas premissas, que não sendo o réu integrante do 
último posto da categoria à época de sua aposentação, teria direito apenas à 
promoção para o posto superior e não ao acréscimo de 20% sobre seus proventos, 
como foi deferido pelo acórdão rescindendo. Conclui, dessa forma, que houve 
ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que foi conferido dupla vantagem a 
Servidor incompatível com a exegese da legal.

5. Em contestação, o réu informou que o próprio Estado de Goiás, na 
pessoa da Procuradoria Geral, e o Tribunal de Contas Goiano, quando do seu 
requerimento de transferência para a inatividade no posto de Coronel e com o 
adicional de 20%, manifestaram-se favoravelmente a sua pretensão.

6. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito foi 
declarado saneado, as partes apresentaram razões-finais.

7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do eminente 
Subprocurador-Geral da República Flávio Giron, manifestou-se pela improcedência 
da ação.

8. É o relatório. 

9. Inicialmente, constata-se que a presente Ação Rescisória foi ajuizada 
dentro do biênio legal, já que o acórdão que deu provimento ao Recurso 
Ordinário transitou em julgado em 05.04.1999 (fl. 117) e a ação foi proposta em 
28.06.2001.

10. A matéria em debate cinge-se a correta exegese da legislação 
constitucional e infraconstitucional do Estado de Goiás, no que diz respeito 
à promoção de Oficiais da Polícia Militar no momento da passagem para a 
inatividade. O tema foi abordado pelo art. 100, § 12 da Constituição Goiana e 
pelo art. 49, parágrafo único, a do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de 
Goiás (Lei Estadual n. 8.033/1975), que ora se transcrevem:
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Art. 100 - Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 

são servidores militares estaduais, regidos por estatutos próprios.

(...)

§ 12 - O servidor militar da ativa fará jus à promoção ao posto ou graduação 

imediatamente superior, nas seguintes condições: 

I - contar, pelo menos, trinta anos de serviço; 

II - a promoção prevista neste parágrafo independe de vaga, de interstício ou 

de habilitação em cursos e, ainda, de que inexista, no quadro ao qual pertença o 

servidor, posto ou graduação superior à sua; 

III - os subtenentes, para os efeitos deste parágrafo, serão promovidos a 

segundo tenente; IV - as regras deste parágrafo não se aplicam aos coronéis. Ver Lei 

n. 11.347, de 12.11.1990, D.O. de 12.11.1990.

§ 13 - Para obtenção do benefício do parágrafo anterior, o servidor militar 

requererá, simultaneamente, a transferência para a inatividade. 

Art. 49 – São Direitos dos Policiais-Militares:

(...).

Parágrafo Único – A percepção da remuneração ou melhoria da mesma, de 

que trata o item II deste artigo, obedecerá ao seguinte: 

a) o Oficial PM que contar mais de trinta (30) anos de serviço, após ingressar 

na inatividade, terá seus proventos calculados sobre o soldo correspondente ao 

posto imediato, se na Corporação existir posto superior ao seu mesmo que de outro 

quadro; se ocupante do último posto da hierarquia da Corporação, terá os proventos 

calculados com base no soldo do próprio posto, acrescido de percentual fixado em 

legislação específica.

11. Com efeito, levando-se em consideração que o Legislador se propõe 
com a elaboração das leis a realizar, da melhor maneira possível, os anseios da 
justiça, o Julgador deve tratar de interpretá-las de modo que o resultado de sua 
aplicação no caso concreto aporte a realização do maior grau de justiça, servindo 
ao mesmo fim a que se propôs o Legislador.

12. Dest’arte, da leitura dos dispositivos acima, pode-se abstrair que o 
legislador conferiu tratamento diferenciado a duas situações distintas, buscando 
exclusivamente aplicar o princípio da isonomia, equilibrando situações 
originariamente desiguais. 

13. Com a previsão pela Constituição do Estado de Goiás de que, ao 
requerer sua transferência para a inatividade, os integrantes da Polícia Militar e 
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do Corpo de Bombeiros com mais de 30 anos de exercício da profissão, teriam 
direito à promoção ao posto ou graduação imediatamente superior, os Militares 
que, ao tempo de sua aposentação, já estivessem enquadrados no posto de 
Coronel (último da categoria) estariam sendo tratados de forma desarmônica 
com o sistema aplicado.

14. Assim, prevendo a preterição daqueles que chegassem ao final da 
carreira na mais alta graduação do oficialato, a Lei Estadual Goiana n. 8.033/1975 
estabeleceu em seu art. 49, parágrafo único, alínea a que, exclusivamente nestas 
hipóteses, o Oficial terá seus proventos calculados com base no soldo do próprio 
posto, acrescido de 20%. Isso porque, uma vez ocupantes do último posto, 
inviável a aplicação da norma constitucional que conferiu o direito de promoção 
à graduação imediatamente superior.

15. Tanto é assim que, posteriormente, veio à lume a Lei Goiana n. 
11.866/1992, que esclareceu expressamente a mens legis:

Art. 68 – O oficial que contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço, 

computáveis para a inatividade, será promovido, nos termos dos §§ 12 e 13 do art. 

100 da Constituição Estadual, ao posto imediatamente superior ao que pertencia 

na ativa.

§ 1° - O oficial, nas condições deste artigo, se ocupante do último posto da 

hierarquia da Corporação, tem seus proventos calculados sobre o vencimento do 

próprio posto, acrescido de 20% (vinte por cento), devendo este acréscimo ficar 

isento de corte teto instituído por lei.

§ 2° - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior ao Tenente Coronel 

quando, do seu ingresso na inatividade, for promovido ao último posto, nos termos 

dos dispositivos constitucionais citados neste artigo.

16. Por fim, não é o fato de existirem pareceres favoráveis à cumulação de 
benefícios, exarados pelo Ministério Público e pelo próprio Tribunal de Contas 
Estadual, que faz incidir o enunciado da Súmula n. 343 do Supremo Tribunal 
Federal, segundo o qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de 
lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 
controvertida nos Tribunais. Isso porque a matéria não chegou a ser amplamente 
debatida pelo Judiciário ao ponto de se considerar controvertida à época da 
prolação da decisão.

17. Ademais, o ato não está sujeito a convalidação, por força do princípio 
da segurança jurídica; o Poder Público durante todo o transcorrer da ação 
originária, demonstrou sua intenção de restaurar a legalidade malferida, de sorte 
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que o lapso temporal entre a concessão e revogação dos benefícios acumulados 
foi mera conseqüência da demora no desenrolar do processo, sobretudo da 
presente ação. 

19. Quanto à afluência da Lei Goiana n. 8.033/1975, entendo que se trata 
de norma apenas interpretativa, e não alteradora da situação jurídica precedente, 
ou introdutora de inovação no sistema de inativação dos Policiais Militares do 
Estado de Goiás.

20. Com base nessas considerações, acompanho integralmente o voto da 
eminente Ministra Relatora, julgando procedente a presente Ação Rescisória, 
para desconstituir o acórdão proferido no RMS n. 3.308-GO e negar provimento 
ao Recurso Ordinário interposto, mantendo, assim, a denegação da ordem.

21. É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ-MG): Sr. 
Presidente, entendo que se tomar posição diversa seria beneficiar muito mais 
aquele que estava no penúltimo posto do que o que estava no último. 

 Em razão do princípio da isonomia que, neste caso, tem que ser interpretado 
em razão da desigualdade entre as duas situações, entendo perfeitamente correto 
o voto da Sra. Ministra Relatora.

Acompanho o voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgando 
procedente a ação rescisória.

VOTO-VENCIDO

O Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima: Sr. Presidente, peço a máxima vênia 
para votar divergentemente. Primeiro, o próprio histórico do caso revela que a 
questão era controvertida. Basta dizer que em Goiás o parecer do Procurador foi 
favoravelmente ao Direito na época da passagem para a reserva. Chega ao STJ, 
o parecer da Subprocuradoria, quando do exame do RMS, foi favorável também. 
A Turma decidiu favoravelmente. 

Vem agora a ação rescisória e o parecer foi no sentido da improcedência. 
Estou rememorando para mostrar que a questão era evidentemente controvertida. 
A Lei ordinária foi alterada pela Lei n. 11.866; então, qualquer das duas 
interpretações que se dê a esta Lei revela também que a questão originariamente 
era controversa. Se veio a lei e disse que não tinha o direito, que aquele Tenente-
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Coronel ao passar para a reserva seria promovido a Coronel e não teria direito 
aos 20%, se ela veio para ver isso, significava que a lei anterior assegurava esse 
direito. Quando nada, ela era altamente controversa. 

Se, por outro lado, veio apenas como sendo interpretativa, é porque a outra 
era dúbia, pois precisou vir uma nova lei, chamada interpretação autêntica, feita 
pelo próprio legislador e dizer que aquela lei é interpretada assim. 

Por todos os ângulos, com a máxima vênia, entendo que não houve violação 
a literal disposição de lei. Violação literal a disposição de lei é aquela que 
afronta, evidentemente, a norma, e não aquela que dá uma interpretação dentre 
as interpretações possíveis e cabíveis, ainda que não seja a melhor. Trata-se da 
regra que os autores mencionam do art. 800 do CPC anterior, que dizia – todos 
os autores falam isso, até hoje está na nossa doutrina – que é a injustiça, a 
má interpretação do contrato não enseja ação rescisória por violação a literal 
disposição de lei. 

Outro aspecto que considero muito ponderável: imaginemos que este recurso 
foi julgado aqui no STJ em 1992. Estamos em 2008, dezesseis anos depois. É 
uma ação rescisória em que se questiona um percentual, que não é uma coisa de 
maior expressão, e que se restringe depois do decurso de um longo prazo como 
esse, numa questão evidentemente, com todas as vênias, controversas. Naquela 
época era controversa. Não me convenço de que um Procurador do Estado, uma 
pessoa da área jurídica, tanto quanto nós, que um Subprocurador da República 
no RMS, que agora um Subprocurador da República na ação rescisória, que a 
Quinta Turma é unânime, iria adotar uma interpretação aberrantemente contra 
a lei. Evidentemente que não. Quando nada era uma interpretação plausível, 
razoável que, por si só, afasta o cabimento da ação rescisória pelo inciso V do 
art. 485. 

Pedindo a máxima vênia à Sra. Ministra Relatora e a todos os Colegas que 
acompanharam S. Exa., voto julgando improcedente a ação rescisória.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado 
de Goiás em face de acórdão proferido por este Superior Tribunal de Justiça 
quando do julgamento do RMS n. 3.308-GO, da relatoria do i. Ministro Edson 
Vidigal, o qual restou ementado nos seguintes termos, in verbis:

Militar. Policial militar do Estado de Goiás. Constituição Estadual, Art. 100, arts. 

12 e 13. Promoção para o posto imediatamente superior. Inatividade. Cumulação 

com acréscimo de 20% da Lei Estadual n. 8.225/1977. Legalidade.
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1. O membro da Polícia Militar do Estado de Goiás que cumpriu trinta anos 

na ativa faz jus à promoção ao posto imediatamente superior e, sendo este posto o 

último previsto na corporação, também fará jus aos 20% de acréscimo previstos no 

art. 92 da Lei Estadual n. 8.225/1977.

2. Recurso provido.

Argumenta o Estado que o referido acórdão violou literal disposição de lei, 
a ensejar o ajuizamento da presente rescisória, especificamente o art. 100, §§ 12 
e 13, da Constituição Estadual, arts. 49, inciso II, parágrafo único, e 92, da Lei 
Estadual n. 8.033/1975, bem como o art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.

A eminente Relatora julgou procedente a presente rescisória, no que foi 
acompanhada pelo Revisor, Ministro Napoleão Nunes Maia, e pelos Ministros Og 
Fernandes e Jane Silva. 

Os Ministros Arnaldo Esteves e Nilson Naves divergiram da Relatora ao 
principal argumento de que a questão era controvertida à época da prolação 
do julgado rescindendo, tanto que consta dos autos pareceres do Ministério 
Público Federal e da própria Procuradoria Estadual que reconheceram o direito 
vindicado pelo servidor militar. 

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor exame da questão.

Pois bem. 

Assevero, de início, que é pacífico na jurisprudência e na doutrina que a 
ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é 
aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a configurando a 
interpretação razoável, ainda que não seja a melhor dentre as possíveis.

Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

Civil e Processual. Ação rescisória. Acidente de trabalho. Indenização 

securitária. Prescrição ânua. Data da ciência da incapacidade permanente. Preclusão 

da matéria inocorrente. Revisão de matéria fática. Impossibilidade.

I. Inocorrente a preclusão sobre a ciência do autor sobre a sua incapacidade 

permanente, eis que o recurso especial então aviado debateu o tema.

II. Inviável, em sede rescisória, o reexame do contexto fático posto no acórdão 

e considerado pelo relator para fixar o marco temporal de fluição do prazo ânuo 

prescricional.

III. Desserve a ação rescisória como substitutivo recursal ou para reparar 

eventual injustiça da decisão, ainda exigida, para a sua procedência, a detecção de 

violação literal a dispositivo de lei, não mera reinterpretação à luz do contexto dos 

autos.
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IV. Ação improcedente. (AR n. 2.638-SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 

Segunda Seção, DJe de 27.08.2008).

Processual Civil. Ação rescisória. Art. 485, II, V e VI, do CPC. Ação de 

desapropriação indireta. Área de preservação permanente. Competência. Art. 

95 do CPC. Indenizabilidade. Juros compensatórios. Percentual. MC na ADin n. 

2.332/2001. Eficácia da MP n. 1.577/1997 até a decisão que suspendeu os efeitos 

da expressão constante do art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Falsidade 

ideológica da perícia. Laudo pericial apartado da realidade fática encartada nos 

autos (art. 485, VI, do CPC).

1. A ação rescisória e as hipóteses ensejadoras da desconstituição da decisão 

de mérito são arroladas em numerus clausus no artigo 485, do CPC, e configuram 

condições específicas ao válido exercício da ação autônoma de natureza constitutiva 

negativa, cuja ausência importa no inarredável indeferimento da petição inicial por 

carência de ação.

2. Conseqüentemente, impõe-se obtemperar, in casu, que a violação da lei que 

autoriza o remédio extremo da rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo 

sistema de normas no julgado rescindendo.

3. Ademais, a jurisprudência deste Sodalício já assentou que “para que a ação 

rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação 

dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo 

legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre 

as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece 

vingar, sob pena de tornar-se “recurso” ordinário com prazo de interposição de 

dois anos” (REsp n. 9.086-SP, Relator Ministro Adhemar Maciel, Sexta Turma, DJ 

de 05.08.1996; REsp n. 168.836-CE, Relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda 

Turma, DJ de 1º.02.1999; AR n. 464-RJ, Relator Ministro Barros Monteiro, Segunda 

Seção, DJ de 19.12.2003; AR n. 2.779-DF, Relator Ministro Jorge Scartezzini, 

Terceira Seção, DJ de 23.08.2004; e REsp n. 488.512-MG, Relator Ministro Jorge 

Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 06.12.2004).

4. In casu, não se vislumbra a violação pelo julgado rescindendo de literal 

disposição de lei, uma vez que, embasado na interpretação prevalente à época da 

decisão hostilizada, decidiu que proprietário que teve o seu imóvel abrangido por 

parque criado pela Administração Pública faz jus à integral indenização da área 

atingida e não apenas em relação a mata a ser preservada.

5. Destarte, cediço que é incabível ação rescisória por ofensa a literal disposição 

de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 

controvertida nos tribunais. Sob esse enfoque é o teor da Súmula n. 343, do STF, que 
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prima por prestigiar um dos pilares do direito, qual seja, a segurança jurídica, que se 

funda no respeito à coisa julgada.

[...].

23. Ação Rescisória parcialmente procedente para, reconhecendo a falsidade 

da prova, desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo (REsp n. 47.015-

SP), fixando o montante indenizatório no valor de R$ 185.950,00, consoante 

apurado pelo laudo pericial apresentado na ação sub examine (fls.475), mantidos 

os encargos de juros e correção monetária, condenando o Réu ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10 % sobre o valor 

atribuído à causa (R$ 27.111,22), devidamente atualizado. (AR n. 1.291-SP, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 02.06.2008).

Examinando os artigos apontados pelo Estado como literalmente violados 
pelo acórdão rescindendo, entendo que a interpretação dada pelo acórdão 
rescindendo foi razoável e não os afrontou de forma direta e literal. Ora, o 
entendimento firmado pelo acórdão rescindendo é corroborado pelos pareceres 
do Ministério Público Estadual e do Órgão Ministerial Federal. Além disso, no 
mesmo sentido, consta dos autos manifestação tanto da Corte Estadual de Contas 
como da própria Procuradoria Estadual. 

Tal contexto talvez não seja suficiente para revelar a existência de 
controvérsia judicial sobre a questão, todavia comprova, diante da manifestação 
de diversas instituições - Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e 
Federal, e o próprio Superior Tribunal de Justiça - que diferentes interpretações 
eram cabíveis para os dispositivos legais elencados na inicial.

Além disso, bem asseverou o Ministro Arnaldo Esteves Lima em seu voto, com 
a perspicácia que lhe é peculiar, que o advento da Lei Estadual n. 11.866/1992, 
que alterou a lei ordinária que originalmente disciplinava a indigitada promoção, 
implica a filiação a um entre dois posicionamentos: se essa lei foi editada para 
negar o direito, significou dizer que antes o direito era assegurado; se veio apenas 
como lei interpretativa, significa dizer que a anterior era dúbia, necessitando ser 
aplicada a interpretação autêntica.

Ante o exposto, pedindo a devida vênia aos Ministros que votaram em 
sentido diverso, acompanho a divergência inaugurada pelo ilustre Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, no sentindo de julgar improcedente a presente ação 
rescisória, por entender que não restou configurada no acórdão rescindendo 
literal violação a dispositivo de lei.

É como voto.
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 66.981-RJ (2006/0161102-7)

Relator: Ministro Og Fernandes
Autor: Justiça Pública
Réu: Ricardo Aragon Tamayo
Suscitante: Juízo Federal da 4a Vara Criminal da Seção Judiciária do 
                   Estado do Rio de Janeiro
Suscitado: Juízo Federal da 1ª Vara Criminal do Júri e das Execuções 
                 Penais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo

EMENTA

Conflito negativo de competência. Processo Penal. Veiculação na 
internet de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. 
Competência que se firma pelo local da publicação ilícita.

1. Conforme entendimento desta Corte, o delito previsto no art. 
241 da Lei n. 8.069/1990 consuma-se no momento da publicação 
das imagens, ou seja, aquele em que ocorre o lançamento na Internet 
das fotografias de conteúdo pornográfico. É irrelevante, para fins 
de fixação da competência, o local em que se encontra sediado o 
responsável pelo provedor de acesso ao ambiente virtual.

2. Conflito conhecido para determinar competente o suscitado, 
Juízo Federal da 1ª Vara Criminal, do Júri e das Execuções Penais da 
Seção Judiciária do Estado de São Paulo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o Suscitado, Juízo 
Federal da 1ª Vara Criminal do Júri e das Execuções Penais da Seção Judiciária 
do Estado de São Paulo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com 
o Relator os Srs. Ministros Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP), 
Nilson Naves, Felix Fischer, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima, Maria Thereza de 
Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho e Jorge Mussi. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Gallotti. 

Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 05.03.2009
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Cuida-se de conflito negativo de competência 
em que são partes o Juízo Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 
Estado do Rio de Janeiro, suscitante, e o Juízo Federal da 1ª Vara Criminal, do 
Júri e das Execuções Penais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, suscitado, 
que se declaram incompetentes para presidir inquérito policial instaurado com 
vistas à apuração do delito previsto no art. 241 da Lei n. 8.069/1990.

Depreende-se dos autos que foi instaurado procedimento administrativo 
para se apurar a responsabilidade criminal de Ricardo Aragon Tamayo que teria 
veiculado imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, por meio 
da rede mundial de computadores, Internet.

O Juízo Federal do Estado de São Paulo declinou da competência, acolhendo 
manifestação do Ministério Público, fundada em representação do Delegado de 
Polícia de cujo excerto se extrai:

Represento a Vossa Excelência para que, após ouvido o D. Procurador oficiante, 

estes autos de Inquérito Policial sejam remetidos à Congênere da circunscrição do 

endereço do titular do portal, no caso a Telemar (através de suas conglomeradas 

Telemar Norte Leste S/A e Telemar - compradora da BR Serviços e Telecomunicações 

Ltda), local da consumação do delito, para a continuidade das investigações. No 

caso presente, a Superintendência da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, 

sede da Empresa Telemar). (Fl.167)

Por sua vez, o Juízo Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 
Estado do Rio de Janeiro suscitou o presente conflito, acatando promoção 
ministerial assentada nos seguintes termos:

(...) Merece, ainda, asseverar que a atribuição do endereço IP 200.195.113.78 

à Telemar, que possui domicílio no Rio de Janeiro, é inábil a afastar a competência 

do Juízo de São Paulo, já que os autos demonstram que existem protocolos de 

internet referentes à empresa sediada na capital paulista, qual seja, a Equant Brasil 

Ltda (...), bem como do Mato Grosso do Sul (...) (Fl. 182)

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 192/196 pela competência 
da Justiça Federal do Estado de São Paulo.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Versam os autos acerca de inquérito 
policial instaurado com vistas à apuração do delito tipificado no art. 241, da Lei 



332

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

n. 8.069/1990 supostamente praticado por Ricardo Aragon Tamoyo que teria 
veiculado, por meio da rede mundial de computadores, imagens pornográficas 
de crianças e adolescentes. 

Conforme entendimento desta Corte, o delito em testilha consuma-se 
no momento da publicação das imagens, ou seja, aquele em que ocorre o 
lançamento na Internet das fotografias de pornografia infantil, não se mostrando 
relevante, para fins de fixação da competência, o local em que se encontra 
sediado o provedor de acesso ao ambiente virtual.

Neste sentido, o seguinte precedente:

Conflito negativo de competência. Processual Penal. Publicação de pornografia 

envolvendo criança ou adolescente através da rede mundial de computadores. Art. 

241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Competência territorial. Consumação 

do ilícito. Local de onde emanaram as imagens pedófilo-pornográficas.

1 - A consumação do ilícito previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente ocorre no ato de publicação das imagens pedófilo-pornográficas, sendo 

indiferente a localização do provedor de acesso à rede mundial de computadores 

onde tais imagens encontram-se armazenadas, ou a sua efetiva visualização pelos 

usuários.

2 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Federal 

Criminal da Seção Judiciária de Santa Catarina. (CC n. 29.886-SP, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, DJ 1º.02.2008).

No caso vertente, verifica-se pela vasta documentação acostada aos autos 
que o ilícito teria sido cometido em São Paulo.

Diante de tal contexto, conheço do conflito de competência e declaro competente 
o suscitado, Juízo Federal da 1ª Vara Criminal, do Júri e das Execuções Penais da 
Seção Judiciária do Estado de São Paulo.

É como voto.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 96.939-PR (2008/0141782-8)

Relator: Ministro Nilson Naves
Autor: Justiça Pública
Réu: Em Apuração
Suscitante: Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Curitiba-PR
Suscitado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Jundiaí-SP
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EMENTA

Crime contra a ordem tributária. Supressão ou redução de tributo. 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Licenciamento. 
Unidade da Federação diversa.

1. O licenciamento de veículo em unidade da Federação que 
possua alíquota do imposto sobre propriedade de veículo automotor 
menor do que a alíquota em cujo Estado reside o proprietário do 
veículo, em vez de configurar o crime de falsidade ideológica – em 
razão da indicação de endereço falso –, caracteriza a supressão ou 
redução de tributo.

2. Em casos tais, a competência para processar e julgar infração 
dessa natureza é da Justiça do Estado contra o qual se praticou crime 
em detrimento do fisco. Ademais, a supressão ou redução de tributo 
é delito material, consumando-se no local em que ocorrido o prejuízo 
decorrente da infração, isto é, onde situado o erário que deixou de 
receber o tributo.

3. Conflito do qual se conheceu, declarando-se competente o 
suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer do conflito e, por maioria, declarar competente o 
suscitado, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Jundiaí-SP, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Felix Fischer, Arnaldo 
Esteves Lima e Jorge Mussi, que declararam competente o suscitante. Votaram 
com o Relator a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros 
Og Fernandes e Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG).

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo Gallotti e, ocasionalmente, 
o Sr. Ministro Napoleão Maia.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

Brasília (DF), 10 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

Ministro Nilson Naves, Relator

DJe 05.03.2009
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nilson Naves: É de autoridade policial de Jundiaí a portaria 
de instauração do inquérito policial, e o fato foi este:

... abordaram o veículo VW/Gol, de placa AOE-0953 de Curitiba-PR, dirigido 

por Ronivon Garcia Ribeiro, porém o automóvel era locado da empresa denominada 

‘Closi Locadora de Veículos Ltda.’, sendo lavrado o termo fiscal de constatação, 

pois há indícios de que o licenciamento na cidade de Curitiba-PR, ocorreu de 

forma fraudulenta, com o fim específico de se beneficiar da alíquota do imposto 

de propriedade de veículo automotor (IPVA), que seja menor naquele Estado. O 

fato narrado, em tese, caracteriza o tipo penal previsto no art. 299 do Código Penal 

Brasileiro.

Indo os autos do inquérito a Curitiba, lá o Juiz da Vara de Inquéritos 
Policiais disse o seguinte:

Recebidos os autos, foi encaminhado com vista ao Ministério Público Estadual, 

que se manifestou suscitando Conflito Negativo de Jurisdição, afirmando que o que 

se apura, na verdade, não é o crime de falsidade ideológica, mas sim o crime contra 

a ordem tributária, haja vista que a falsidade empregada foi para possibilitar o 

registro do veículo em nosso Estado estando, portanto, esgotado o potencial lesivo 

do primeiro delito.

Com razão o digno representante do Ministério Público Estadual em seu 

parecer retro, ao afirmar que a competência para processamento e julgamento dos 

fatos apurados no presente caderno processual é da Justiça do Estado de São Paulo-

SP, para onde deverão ser remetidos os presentes autos, pois o crime investigado 

foi cometido contra o fisco paulista, que arcou com o prejuízo decorrente do 

recolhimento do IPVA.

Mesmo havendo indícios da participação de Despachantes do Detran-PR que 

possibilitou a fraude, o prejuízo consumou-se contra a Fazenda Pública do Estado 

de São Paulo-SP.

Diante disso, temos que o crime se consumou naquela cidade e Comarca 

sendo, portanto, da Justiça Estadual de São Paulo a competência para processar e 

julgar os fatos narrados nestes autos.

(...).

Portanto, como reputo que compete à Justiça Estadual de São Paulo-SP a 

apreciação dos delitos noticiados no presente caderno, é que suscito o presente 

Conflito Negativo de Competência.
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Com os autos no Superior Tribunal, ouviu-se o Ministério Público Federal, 
que opinou conforme esta ementa:

- A contenda está em saber o momento consumativo do delito previsto no art. 

1º da Lei n. 8.137/1990, para fins de definição de qual o Juízo competente para 

processar e julgar crime contra a ordem tributária perpetrado em face do erário 

paulista, mediante a conduta de supressão de imposto, ou seja, deixar de registrar 

veículo automotor no Município de origem, para registrar no Estado do Paraná, 

onde o valor do IPVA é menor.

- O crime de supressão ou redução de tributos é material e tem sua consumação 

no local onde se verificou o prejuízo ocasionado pela infração. No caso em tela o 

desfalque se deu em face do erário paulista.

- Precedentes do colendo STJ.

- Parecer pelo conhecimento do conflito e pela declaração de competência da 

Justiça Estadual de São Paulo.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): É do Subprocurador-Geral Maurício 
Bracks este parecer:

5. Prima facie, verifica-se que a contenda está em saber qual o delito perpetrado 

e qual o seu momento consumativo, para fins de aplicação do art. 70 do Código de 

Processo Penal. Os autos revelam que a conduta do acusado, qual seja, declaração 

falsa de endereço, para fins de registro de veículo no Detran paranaense, foi 

perpetrada com finalidade específica de pagar menos imposto (IPVA). Nesse 

momento se esvaiu o potencial lesivo da conduta, com repercussão direta no sistema 

de arrecadação tributário paulista, que, em função da fraude, se viu impossibilitado 

de auferir tais valores.

6. Essa colenda Corte Superior de Justiça, ao examinar a mesma matéria, 

entendeu que a conduta em questão configura o delito do art. 1º da Lei n. 

8.137/1990, ou seja, crime de supressão ou redução de tributos, que é material e 

tem sua consumação no local onde se verificou o efetivo prejuízo ocasionado pela 

infração. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

(...)

7. Evidencia-se, assim, que a conduta objeto da investigação subsume-se ao 

art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (supressão ou redução de tributos). Por se tratar de 

crime material, consuma-se no local onde constatado o efetivo prejuízo decorrente 
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da conduta típica. Na espécie, não há dúvida de que o delito foi cometido contra 

o erário paulista, que suportou o desfalque causado em decorrência do não 

recolhimento do IPVA dos veículos adquiridos no Estado de São Paulo, mas com 

registro e emplacamento no Paraná.

8. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo conhecimento do 

conflito e pela declaração da competência da Justiça Comum Estadual de São Paulo 

para dar prosseguimento ao feito.

Acolhendo o parecer, conheço do conflito e declaro competente o suscitado 
– o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Jundiaí-SP.

VOTO

A Sra Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Sra. Ministra Presidente, se 
bem entendi a questão, está se considerando competente para um crime fiscal 
o Juízo do Paraná, mas lá o imposto foi recolhido no percentual certo. Entendo 
que seria competente o Juízo do Paraná se se tratasse de um crime de falsidade. 
Se a conduta atípica for o crime contra o Fisco, não houve prejuízo para o Estado 
do Paraná.

 Acompanho o voto do Sr. Ministro Nilson Naves, conhecendo do conflito 
para declarar competente o suscitado, ou seja, o Juízo de Direito da 3ª Vara 
Criminal de Jundiaí-SP.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Sra. Ministra Presidente, todos temos muitos 
desses casos em nossos gabinetes, e já tive a oportunidade de decidir, inclusive 
monocraticamente, esse tema, porque há precedentes.

A questão é, segundo penso, e como disseram os Srs. Ministros Nilson Naves 
e Maria Thereza de Assis Moura, a eventual infração a ser apurada de natureza 
tributária, uma vez que o fato da falsificação de endereço é para um fim e estaria 
aí embutido.

O próprio Ministério Público, que é o senhor da ação penal de iniciativa 
pública, considera que o eventual Juízo competente é o de São Paulo. Tenho 
entendido nesse sentido e já me manifestei.

Peço vênia às divergências para absorver, no caso, o pensamento do Sr. 
Ministro Nilson Naves.

Conheço do conflito para declarar competente o suscitado, ou seja, o Juízo 
de Direito da 3ª Vara Criminal de Jundiaí-SP.
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VOTO

A Sra. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ-MG): Sra. 
Ministra Presidente, entendo que o Sr. Ministro Nilson Naves está correto em seu 
entendimento, porque, na realidade, há prejuízo ao fisco do Estado de São Paulo. 
Penso que a cidade de São Paulo, onde deveria ter sido feito o emplacamento 
e recolhido o tributo, é, realmente, a Comarca competente para examinar a 
eventual ação penal.

Conheço do conflito para declarar competente o suscitado, ou seja, o Juízo 
de Direito da 3ª Vara Criminal de Jundiaí-SP.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 99.055-RJ (2008/0202424-9)

Relator: Ministro Nilson Naves
Autor: Justiça Pública
Réu: Ivanir Oliveira de França
Réu: Paulo Luiz de Barros Bezerra
Réu: Aldefonso Gonçalves Alves
Réu: José João Vieira Braga
Réu: Luiz Manoel da Silva Oliveira
Réu: Sérgio Luiz Barbosa de Araújo
Réu: Charles Douglas Mayer
Réu: Angelo Cézar de Sousa Ferreira
Suscitante: Juízo Federal da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 
                  Estado do Rio de Janeiro
Suscitado: Juízo Federal da 3ª Vara de São José dos Campos - SJ-SP

EMENTA

Domicílio do réu (fora da jurisdição do juiz). Suspensão 
condicional do processo (audiência). Carta precatória (cumprimento). 
Justiça em que situada a residência o acusado (competência).

1. Uma vez recebida a denúncia pelo juiz natural da causa e 
proposta a suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, 
compete ao juízo em que situado o domicílio do réu – diverso daquele 
onde responde ao processo – dar cumprimento a carta precatória 
expedida e realizar audiência de suspensão condicional do processo.
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2. Conflito de competência do qual se conheceu para se declarar 
competente o suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o suscitante, o Juízo 
Federal da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os Srs. Ministros 
Felix Fischer, Arnaldo Esteves Lima, Maria Thereza de Assis Moura, Jorge Mussi, 
Og Fernandes e Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG). 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo Gallotti e, ocasionalmente, 
o Sr. Ministro Napoleão Maia. 

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

Brasília (DF), 10 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

Ministro Nilson Naves, Relator

DJe 27.02.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nilson Naves: Tomo o relatório do Ministério Público Federal 
a fim de expor à Seção os contornos deste conflito:

Cuida-se de conflito negativo de competência instalado entre o Juízo Federal 

da Nona Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e o Juízo 

Federal da Terceira Vara de São José dos Campos, da Seção Judiciária do Estado de 

São Paulo, nos autos da Carta Precatória n. 2008.51.01.807.960-7.

Revelam as peças existentes no in folio que Ivanir Oliveira de França, Paulo Luiz 

de Barros Bezerra, Aldefonso Gonçalves Alves, José João Vieira Braga, Luiz Manoel 

da Silva Oliveira, Sérgio Luiz Barbosa de Araújo, Charles Douglas Mayer e Ângelo 

Cezar de Sousa Ferreira foram denunciados em face do Juízo Federal da Terceira 

Vara de São José dos Campos, da Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, tidos 

como incursos nas iras do art. 334, § 1º, d, do Código Penal (fls. 03/08).

Constatada a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, 

a peça pórtico acusatória foi recebida por aquele Órgão Jurisdicional (fl. 09), que 

deprecou à Subseção Judiciária do Rio de Janeiro-RJ – local de domicílio do acusado 

– a intimação do denunciado Luiz Manoel da Silva Oliveira, já devidamente citado 
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e interrogado, para que comparecesse ao Juízo Deprecado e se manifestasse sobre a 

proposta de suspensão condicional do processo formulada pelo Parquet, nos termos 

do art. 89, da Lei n. 9.099/1995 (fl. 02).

O Juiz Federal da Nona Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio 

de Janeiro, todavia, manifestou-se pela inviabilidade da colaboração pretendida 

pelo Juízo Deprecante, sob o entendimento de não haver previsão legal para que 

realizasse a audiência de suspensão condicional do processo, via carta precatória, 

tratando-se de ato privativo do juiz natural da causa (fls. 32/33).

Reputando despropositada a recusa, porquanto a denúncia já fora recebida e a 

proposta de suspensão, com suas respectivas condições, também, já fora formulada 

pelo Parquet – não havendo falar, a seu ver, em ofensa ao princípio constitucional 

em questão – determinou o Magistrado Federal em exercício na Seção Judiciária 

Paulista o retorno dos autos ao Juízo Deprecado (fls. 35/38).

Mantendo seu posicionamento anterior acerca do tema e salientando a 

necessidade de se atentar para as inovações processuais trazidas pela Lei n. 

11.719/2008 – que alterara o Código de Processo Penal –, especialmente no 

que tange à exigência de que se obedeça, também, em seara processual penal, o 

princípio da identidade física do juiz, o Magistrado Federal da Nona Vara Criminal 

da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro deu-se por incompetente para 

presidir a audiência de apresentação de proposta do sursis processual em benefício 

do réu, suscitando o presente conflito negativo de competência e determinando a 

remessa dos autos a esse Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 40/41).

É de conclusão seguinte o parecer, que nos veio assinado pela Subprocuradora-
Geral Maria das Mercês:

Em face de todo o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo 

conhecimento do presente conflito, decidindo-se pela competência do Juízo Federal 

da Terceira Vara de São José dos Campos, da Seção Judiciária do Estado de São 

Paulo, aqui suscitado, para proceder à audiência de oferecimento, a Luiz Manoel da 

Silva Oliveira, da proposta de suspensão condicional do processo, salvo se, quando 

de sua intimação por carta precatória, manifestar o acusado interesse em que seja a 

audiência conciliatória realizada no Juízo Deprecado – Juízo Federal da Nona Vara 

Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, aqui suscitante –, nada 

impedindo que, a posteriori, seja expedida nova deprecata, para que esse último 

Juízo fiscalize o cumprimento das condições impostas pelo Órgão Jurisdicional de 

origem.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): Quando recebeu a carta precatória, o 
Juiz da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em seus autos, escreveu:

É inviável a colaboração pretendida pelo Juízo Deprecante, no que tange à 

realização de audiência de suspensão condicional do processo, sendo este privativo 

do Juiz Natural da causa.

Especificamente sobre a impossibilidade de deprecação da audiência de 

suspensão condicional do processo, vale a pena conferir a seguinte decisão do 

Superior Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Suspensão condicional do processo. Deprecação da 

audiência para o juízo do domicílio das rés. Impossibilidade.

1. Ante a efetiva carga decisória da determinação do sursis processual, 

totalmente vinculada aos fatos e à circunstância pessoal do acusado, impõe-

se que a audiência para a oferta da suspensão condicional do processo seja 

realizada pelo próprio Juiz que preside a causa, onde o fato delituoso tenha 

sido supostamente praticado, para que ele, segundo o seu exame valorativo 

da situação ali apresentada, possa decidir ou não pela suspensão, bem como 

modificar ou não as condições apresentadas. Daí a inviabilidade de que outro 

Magistrado, mediante Carta Precatória, possa vir a realizar tal ato processual.

2. Habeas Corpus conhecido, pedido indeferido. STJ - 5ª Turma - HC n. 

16.074 – Processo n. 200.100.224.733-RJ - Relator: Ministro Edson Vidigal - 

Publicado no DJ de 13.08.2001 - p. 192.

Observe-se que não se nega a realização da fiscalização e acompanhamento 

das condições estabelecidas para suspensão do processo, mas sim a realização da 

audiência para o oferecimento do benefício.

Assim, com máxima urgência, devolva-se a presente ao Juízo Deprecante.

Devolvidos os autos, a Juíza Substituta da 3ª Vara Federal de São José dos 
Campos disse o seguinte:

Cumpre observar preliminarmente que esta precatória fora devolvida 

juntamente com outras 4 (quatro), pelo MM. Juiz Federal José Eduardo Nobre 

Matta, todas pelo mesmo motivo, o que vem causando transtorno e atraso no 

processamento das ações penais.

A realização de audiências de suspensão e/ou interrogatório, via carta 

precatória, é fato corriqueiro no trâmite processual, soando como despropositada 

sua recusa, uma vez que a denúncia já fora recebida por este Juízo (juiz natural 
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da causa) e a proposta de suspensão e respectivas condições foram formuladas 

pelo Ministério Público, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do Juiz 

Natural.

Inexiste, em nosso ordenamento jurídico, qualquer norma jurídica que dê 

suporte à interpretação pretendida pelo MM. Juiz José Eduardo Nobre Matta. Ao 

contrário, a jurisprudência entoa que a recusa no cumprimento de carta precatória 

somente pode se dar ‘nas hipóteses previstas no art. 209 do Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente às normas processuais penais.’ (STJ, 3ª Seção - CC 

n. 86.016-SP).

Ademais, foge totalmente ao bom senso a interpretação pretendida. Ainda 

mais se levarmos em conta que o Brasil é um país de dimensões continentais.

Imagine-se, por exemplo, que determinada pessoa esteja sendo processada 

em uma das Varas da Justiça Federal de Porto Alegre e tenha se mudado para Boa 

Vista, em Roraima.

Não seria razoável obrigar o acusado a se deslocar mais de 5.000 Km para ser 

interrogado ou para que se manifeste acerca da aceitação ou não das condições de 

suspensão do processo.

Tal situação não se coaduna com um dos princípios basilares do processo que 

é o princípio da ampla defesa, uma vez que dificultaria demasiadamente a defesa 

do réu.

A jurisprudência trilhada por nossos Tribunais Superiores é firme no sentido 

contrário àquele sustentado pelo MM. Juiz da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, 

conforme ementas abaixo transcritas:

(...).

Ainda com referência ao último caso acima citado (CC n. 86.016), julgo 

interessante transcrever o seguinte trecho do voto da Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura que, citando a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, realça:

(...).

Assim, devolva-se a presente precatória ao Juízo da 9ª Vara Federal Criminal 

da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro que, caso mantenha o seu entendimento, 

poderá suscitar conflito negativo de competência.

Já que permiti a mim, permitam-me aqui recordar Maria Thereza no CC n. 
86.016, de 2007, julgado de ementa seguinte:

Conflito de competência. Carta precatória. Citação e interrogatório. 

Possibilidade.
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1. A citação e o interrogatório do réu podem ser realizados através de carta 

precatória, cujo cumprimento só pode ser recusado nas hipóteses previstas no art. 

209 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente às normas processuais 

penais.

2. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo da 2ª Vara Federal 

Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, para o cumprimento da 

carta precatória destinada à citação e interrogatório do acusado.

Conhecendo do conflito, para lhe dar solução, acolho o que disse, em São 
José dos Campos, a Juíza da 3ª Vara Federal, motivo por que declaro competente 
o suscitante – o Juízo Federal da 9ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado 
do Rio de Janeiro – para dar cumprimento à carta precatória.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 99.105-RS (2008/0217984-8)

Relator: Ministro Jorge Mussi
Autor: Justiça Pública
Réu: Osmar Ribeiro da Silveira
Advogado: Cid Ricardo Vargas Cezimbra
Suscitante: Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 
                  Estado do Rio Grande do Sul
Suscitado: Juízo de Direito da Vara Criminal e do Juizado Especial 
                 Criminal de Porto Alegre-RS

EMENTA

Conflito de competência. Uso de documento falso. Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH. Utilização perante a Polícia Rodoviária 
Federal. Prejuízo a serviço da União. Competência da Justiça Federal.

1. A qualificação do órgão expedidor do documento público é 
irrelevante para determinar a competência do Juízo no crime de uso 
de documento falso, pois o critério a ser utilizado para tanto define-se 
em razão da entidade ou do órgão ao qual foi apresentada, porquanto 
são estes quem efetivamente sofrem os prejuízos em seus bens ou 
serviços.
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2. In casu, como a CNH teria sido utilizada, em tese, para tentar 
burlar a fiscalização realizada por agentes da Polícia Rodoviária 
Federal, que possuem atribuição de patrulhamento ostensivo das 
rodovias federais, resta caracterizado o prejuízo a serviço da União, 
justificando-se a fixação da competência da Justiça Federal, consoante 
o disposto no art. 109, inciso IV, da Carta da República.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo 
Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio 
Grande do Sul, o suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do conflito e declarou 
competente o Suscitante, Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram 
com o Relator os Srs. Ministros Og Fernandes, Celso Limongi (Desembargador 
convocado do TJ-SP), Nilson Naves, Felix Fischer, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves 
Lima, Maria Thereza de Assis Moura e Napoleão Nunes Maia Filho.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Gallotti.

Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 27.02.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de conflito negativo de competência 
em que é suscitante o Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 
Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Ação Penal n. 2008.71.00.020633-
0-RS, sendo suscitado o Juízo de Direito da Vara Criminal e do Juizado Especial 
Criminal de Porto Alegre-RS.

Consta dos autos que foi oferecida denúncia, originariamente perante 
a Justiça Estadual, imputando ao réu o delito previsto no art. 304 do Código 
Penal, tendo em vista que o acusado, supostamente, teria apresentado Carteira 
Nacional de Habilitação falsa perante policiais rodoviários federais.

O Juízo de Direito da Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal de Porto 
Alegre-RS, perante o qual tramitava o processo, declinou da competência para 
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o suscitante, por entender que o crime de uso de documento falso praticado em 
detrimento de serviço da União é de competência da Justiça Federal (fls. 126 e 
127).

Por sua vez, o Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 
Estado do Rio Grande do Sul suscitou o conflito, alegando que compete à Justiça 
Estadual o processamento e julgamento do feito, haja vista que o documento 
falsificado é expedido pelo Estado, “não importando que sua utilização tenha se 
voltado para órgão ou repartição pública federal, porquanto não houve lesão a 
interesse ou serviço da União, mas sim em detrimento da fé pública” (fls. 138 e 
139).

Em parecer, a Subprocuradoria-Geral da República opina pelo conhecimento 
do conflito para declarar-se a competência do suscitante (fls. 144 a 146).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): No caso dos autos, verifica-se que foi 
utilizada falsa Carteira Nacional de Habilitação - CNH perante agentes da Polícia 
Rodoviária Federal, quando em patrulhamento ostensivo na BR-290.

Assim, apesar de aludido documento ser expedido pelo Departamento de 
Trânsito (Detran) do Estado do Rio Grande do Sul, verifica-se que a competência 
para julgamento do delito previsto no art. 304 do Código Penal (uso da CNH 
falsificada) define-se em razão da entidade ou do órgão ao qual foi apresentado, 
porquanto são estes quem efetivamente sofrem os prejuízos em seus bens ou 
serviços, sendo certo que a qualificação do órgão expedidor do documento 
público é irrelevante para determinar a competência do Juízo, consoante já 
decidido por esta Corte:

Conflito negativo de competência. Reconhecimento implícito da incompetência 
pelo juízo suscitado. Conhecimento. Uso de documento falso. Carteira Nacional de 
Habilitação. Policial rodoviário federal. Prejuízo a serviço da União caracterizado. 
Art. 109, IV, da Constituição Federal. Competência da Justiça Federal.

1. Quando o Juízo Estadual, acolhendo tese sustentada pelo Promotor 
de Justiça que ventila a competência federal, limita-se a remeter os autos à 
Procuradoria da República sem se pronunciar expressamente sobre a competência, 
está implicitamente reconhecendo sua incompetência, já que, caso discordasse do 
Promotor, deveria atribuir os autos ao Procurador Geral de Justiça.

2. É irrelevante a qualidade do órgão expedidor do documento tido como falso, 
quando este é apresentado em detrimento de serviço da União, como é o prestado pela 
Polícia Rodoviária Federal.
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3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara Federal 

de Campo Formoso, da Seção Judiciária da Bahia, suscitante (CC n. 78.382-BA, 

rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, p. no DJ de 17.09.2007, 

grifou-se).

No mesmo sentido:

Penal. Conflito de competência. Uso de documento falso. Documento Único de 

Trânsito - DUT. IPVA e seguro obrigatório. Uso perante a Polícia Rodoviária Federal. 

Prejuízo a serviço da União configurado. Competência da Justiça Federal.

1. O crime de uso de documento falso foi praticado no intuito de burlar a 
fiscalização realizada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que constitui serviço 
da União.

2. Além disso, parte dos prêmios do seguro obrigatório é destinada ao SUS e 

ao Denatran, revelando o interesse da União na arrecadação.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da Vara 

Criminal da Subseção Judiciária de Passo Fundo-RS, suscitante (CC n. 41.195-RS, 

rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, p. no DJ de 22.06.2005, p. 222, 

grifou-se).

Dessa forma, como a CNH teria sido utilizada, em tese, para tentar burlar 
a fiscalização realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que possuem 
atribuição de patrulhamento ostensivo das rodovias federais, resta caracterizado 
o prejuízo a serviço da União, justificando-se a fixação da competência da Justiça 
Federal consoante o disposto no art. 109, inciso IV, da Carta da República.

Diante do exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo 
Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 
o suscitante.

É o voto.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 12.173-DF (2006/0182871-9)

Relator: Ministro Nilson Naves
Relator para acórdão: Ministro Felix Fischer
Impetrante: Alberico Coelho Cavalcante
Advogado: Aristides Junqueira Alvarenga e outro(s)
Impetrado: Ministro de Estado da Fazenda
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EMENTA

Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. 
Servidor público civil. Demissão. Pedido de revisão. Improcedência. 
Prova. Recorrente. Ônus.

I - No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente 
(art. 175, Lei n. 8.112/1990).

II - Na espécie, o impetrante, no processo revisional, não se 
desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de fatos novos ou de 
circunstâncias suscetíveis de justificar a sua inocência ou a inadequação 
da pena aplicada, nos termos do art. 174 da Lei n. 8.112/1990.

Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, retomado 
o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho 
acompanhando o Relator, concedendo a ordem e após os votos dos Srs. Ministros 
Jorge Mussi e Jane Silva (Desembargadora convocada TJ-MG) denegando a 
ordem, acompanhando a divergência inaugurada pelo Sr. Ministro Felix Fischer, 
a Seção, por maioria, denegou a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Felix 
Fischer que lavrará o acórdão.Votaram com o Sr. Ministro Felix Fischer (Relator 
para acórdão) a Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Arnaldo Esteves 
Lima, Maria Thereza de Assis Moura, Jorge Mussi e Jane Silva (Desembargadora 
convocada do TJ-MG). Vencidos os Srs. Ministros Nilson Naves (Relator) e 
Napoleão Nunes Maia Filho, que concediam a ordem.

O Sr. Ministro Og Fernandes não compunha a Seção à época da leitura do 
relatório.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Gallotti.

Brasília (DF), 10 de setembro de 2008 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 02.02.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nilson Naves: Tomo por relatório o que foi apresentado pelo 
representante do Ministério Público Federal – Subprocurador-Geral José Flaubert –, 
nestes termos:



JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO

347

RSTJ, a. 21, (214): 313-371, abril/junho 2009

Mandado de segurança impetrado por Alberico Coelho Cavalcante, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, contra ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, que, mediante o Despacho de 26 de julho de 2006, fl. 13, 

indeferiu o pedido de revisão do processo administrativo disciplinar que determinou 

a demissão do Impetrante, com fulcro no art. 132, IV, c.c. o art. 137, parágrafo 

único, ambos da Lei n. 8.112/1990, por improbidade administrativa, pela prática de 

prestação de assessoria contábil a empresas privadas.

Sustenta o Impetrante, fls. 2/11, que o Processo Administrativo Disciplinar, 

que concluiu pela aplicação da pena de demissão, fundamentou-se em provas 

testemunhais dúbias e contraditórias, e que, por essa razão, decidiu pedir a revisão 

do processo. Sustenta, ainda, que, apesar de o parecer aprovado pelo Ministro 

da Fazenda haver concluído que, de fato, houve contradições nos depoimentos 

prestados por algumas testemunhas, acabou-se por aplicar ao caso a Formulação 

Dasp n. 70, ‘na revisão de inquérito a dúvida favorece a manutenção do ato punitivo’, 

e manter a decisão anterior que entendeu por sua demissão. Sustenta, também, que 

não é apenas prova nova que justifica o pedido de revisão do PAD, mas também 

a existência de ‘circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a 

inadequação da pena aplicada’, a teor do art. 174, da Lei n. 8.112/1990. Alega que 

a contradição nos depoimentos que fundamentaram a demissão, explicitamente 

reconhecida pela Autoridade Coatora, é circunstância que autoriza o deferimento 

da revisão pleiteada e que, segundo entende, a aplicação ao caso da Formulação n. 

70, do antigo Departamento Administrativo do Pessoal Civil – Dasp, fere a garantia 

do devido processo legal e da presunção de inocência expressa no art. 5º, LIV e LVII, 

da Constituição Federal de 1988, bem como o princípio constitucional do in dubio 

pro reo. Alega, ainda, que a proposta de demissão feita pela Comissão Processante 

está baseada exclusivamente nos depoimentos colhidos na fase inquisitória, antes 

do início do PAD. Alega, também, que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério 

Público Federal, fls. 135/148, a fim de que o Impetrante fosse sancionado nos 

termos do art. 12, da Lei n. 8.429/1992, teve o pedido julgado improcedente por 

insuficiência de provas, fls. 149/157, o que, segundo entende, deve repercutir na 

esfera administrativa, em razão da identidade de elementos de prova examinados 

em ambas as instâncias. Ao final, afirma que a prática de improbidade administrativa 

é imputação gravíssima, que necessita da existência de provas suficientes para a 

demissão do serviço público, sanção máxima na esfera administrativa. Requer a 

concessão da segurança para anular o ato que indeferiu o pedido de revisão do PAD 

e para determinar sua reintegração ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal.

Informações da Autoridade apontada coatora às fls. 165/180.
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Das informações prestadas pelo Ministro de Estado da Fazenda colho os 
seguintes trechos:

-... o impetrante encontra-se despido de qualquer direito líquido e certo, na 

medida em que não apontou em qual momento teria havido suposto cerceamento 
de sua defesa em sede administrativa, ou seja, não logrou demonstrar qualquer fato 
que desabonasse a prova produzida nos autos, como também não demonstrou a 
existência de prejuízo à defesa capaz de caracterizar lesão.

-... a pretensão deduzida em Juízo envolve necessariamente análise de 
matéria de fato, razão pela qual demanda, ao seu desate, dilação probatória, a fim 
de que se apure novamente o que foi colhido em sede administrativa, com a oitiva 
de testemunhas e a juntada de documentos.

-... o Processo Administrativo Disciplinar n. 10167.001370/ 99/83, que deu 
origem à punição disciplinar em questão, foi devidamente instruído, restando o 
julgamento do Sr. Alberico Coelho Cavalcante embasado em um amplo conjunto 
de provas, não apenas nos depoimentos orais, reduzidos a termo, que, ao contrário 
do alegado, foram prestados perante a Comissão de Inquérito, durante a fase de 
instrução.

-... a sentença prolatada nos autos do Processo Judicial n. 2002.35.00.00488-0 
[ação civil pública] diz respeito apenas à seara cível, não irradiando efeito ao caso 
em tela.

-... não existência da alegada insubsistência dos fundamentos da decisão 
indeferitória da revisão administrativa:..

-... o então procurador do ex-servidor, durante o PAD, acompanhou todas 
as oitivas perante a Comissão de Inquérito (fls. 393, 398, 491 e 510), assinou-as, 
e não se verificam intervenções nos depoimentos no sentido de suscitarem que 
as testemunhas estavam sendo coagidas ou pressionadas. Os interrogatórios de 
Alberico Coelho Cavalcante, tanto na Polícia Federal quanto perante a Comissão 
de Inquérito, também foram assistidos por seu advogado, consoante fls. 355/356, 
vol. II, e 658/663, vol. III do PAD n. 10167.01370/99-83, demonstrando que o ex-
servidor exerceu o seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa em sua 
plenitude.

-... as provas carreadas ao PAD proporcionaram certeza absoluta quanto à 
improbidade na conduta do servidor. Entretanto, nada parecido pode-se dizer das 
declarações fornecidas pelas testemunhas e pelo ex-servidor no processo de revisão, 
relativamente à serventia destes novos elementos para comprovar a inocência do Sr. 
Alberico Coelho Cavalcante, pois os mesmos contêm contradições e inconsistências, 

se comparados entre si e aos demais depoimentos e provas materiais, conforme 

demonstrado, caso a caso e de forma contundente, pela Comissão Revisora.
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- As novas versões dos depoimentos (...), diante dos fatos narrados 

anteriormente, afiguram-se questionáveis quanto a sua veracidade e confiabilidade, 

carecendo, por conseguinte, da robustez necessária para afastar definitivamente 

qualquer dúvida a respeito da inocência do apelante, contrastando, assim, com o 

disposto no retrotranscrito Parecer Colepe/Dasp.

- São estas as considerações que reputamos úteis ao esclarecimento dos fatos 

e ao discernimento da verdade, que demonstram a improcedência das assertivas 

argüidas pelo impetrante.

O Ministério Público Federal é pela denegação da segurança, veja-se a 
ementa do parecer:

Administrativo e Processual Civil. Mandado de segurança. Processo 

administrativo disciplinar que resultou na aplicação de pena de demissão ao 

Impetrante por improbidade administrativa. Pedido de revisão indeferido. Análise 

que se restringe aos aspectos de legalidade, mas não adentra ao mérito administrativo. 

Alegação de que as conclusões do PAD foram fundamentadas exclusivamente em 

provas testemunhais dúbias e contraditórias. Improcedência. Devido processo legal 

observado. Cerceamento de defesa não configurado. Aplicação da formulação Dasp 

n. 70. Possibilidade. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal com 

o objetivo de condenar o Impetrante como incurso no art. 12, da Lei n. 8.429/1992.  

Pedido julgado improcedente, em razão da insuficiência de provas. Irrelevância para 

o processo disciplinar. Independência entre as esferas penal, civil e administrativa. 

Precedentes STF e STJ. Segurança que deve ser denegada.

O mandado de segurança foi originalmente distribuído ao Ministro Paulo 
Medina. Ocorre que, tendo em vista a solicitação contida na petição de fls. 
568/569, o Presidente do Tribunal determinou a redistribuição do feito.

Os autos vieram a mim em 19.06.2007.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): Pleiteia-se segurança a fim de que 
se assegure reintegração no cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Dele, no 
ano 2002, foi o economista Alberico Coelho Cavalcante demitido por portaria do 
Ministro de Estado da Fazenda, de teor seguinte no essencial:

... no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da 

Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 1º do Decreto n. 3.035, 

de 27 de abril de 1999, com fundamento no artigo 132, inciso IV, da Lei n. 8.112, 
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de 11 de dezembro de 1990, cumulada com a observação do disposto no art. 137, 

parágrafo único, desta Lei, e o que consta do Processo n. 10167.001370/99-83, 

resolve:

Foi Alberico demitido, di-lo a Portaria n. 294, por improbidade administrativa. 
Tal é o disposto no apontado inciso IV do art. 132.

2. Já que sem êxito a revisão do processo disciplinar, vêm agora ao Superior 
Tribunal alegações segundo as quais, resumidamente,

... tais razões de indeferimento da revisão não podem subsistir, por 

contrariarem diversos incisos do art. 5º da Constituição da República, como se passa 

a demonstrar.

(...).

Com efeito, na dúvida não se pode resolver em favor da Administração 

Pública, para se manter punição de funcionário público, principalmente quando a 

penalidade é a demissão. Aqui, há de ter aplicação analógica o princípio processual 

penal do in dubio pro reo, como corolário das garantias, expressas na Constituição 

da República de 1988...

(...).

Decisão, quer judicial, quer administrativa, que impõe sanção, embora 

reconheça a insuficiência de prova para a condenação, é decisão inconstitucional, 

pois fere as disposições do art. 5º da Constituição da República, acima aludidos.

Vieram, também, os seguintes textos de lei (constitucional e 
infraconstitucional):

- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal (Constituição, art. 5º, LIV);

- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes (Constituição, art. 5º, LV);

- a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (Lei 

n. 9.784/1999, art. 2º).

3. Tenho eu dois motivos para assegurar ao demitido a sua reintegração no 
cargo. Relativamente ao primeiro, tenho sérias dúvidas a respeito da correção do 
principal fundamento que conduziu ao indeferimento do pedido de revisão, ei-lo 
segundo o parecer adotado pelo Ministro de Estado da Fazenda:
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41. Conforme se infere das citações constantes nos itens 36, 37 e 38 supra, 

tanto a Comissão de Revisão, como o Escritório da Corregedoria-Geral da Receita 

Federal na 1ª Região Fiscal - Escor01 e a Divisão de Ética e Disciplina - Diedi 

da Receita Federal, chegaram à conclusão de que o pleito revisional deveria 

ser indeferido devido às contradições existentes nos depoimentos prestados por 

algumas das testemunhas, o que daria ensejo à aplicação da formulação Dasp n. 70 

ao caso em tela.

42. Entendemos, embora respeitemos o entendimento daqueles que pensam de 

forma diversa, que o pedido de revisão deve ser indeferido pelos mesmos fundamentos 

referidos nos itens anteriores, os quais adotamos em sua integralidade.

43. Neste ponto, merece destaque a Formulação Dasp n. 70 que preceitua o 

seguinte: ‘na revisão de inquérito a dúvida favorece a manutenção do ato punitivo’.

44. Além disso, a Comissão de Revisão propôs o arquivamento do feito, 

devendo a autoridade julgadora concordar com referido entendimento, salvo se 

contrária à prova dos autos (o que entendemos não ser o caso), conforme se infere 

da leitura do artigo 168, da Lei n. 8.112, de 1990, in verbis:

Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando 

contrário às provas dos autos.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos 

autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade 

proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

45. Assim, entendemos que a pena de demissão aplicada ao Sr. Alberico 

Coelho Cavalcante deve ser mantida, com o conseqüente indeferimento do pedido 

de revisão ora em análise, pelos seguintes motivos: a) existência de contradições 

nos depoimentos prestados por algumas testemunhas; b) não comprovação por 

parte do Sr. Alberico Coelho Cavalcante do surgimento de fatos ou circunstâncias 

novas que dessem ensejo à modificação da pena de demissão a ele aplicada no 

Processo Administrativo Disciplinar n. 10167.001370/99-83 (artigo 175 da Lei n. 

8.112, de 1990); c) existência de dúvidas acerca dos depoimentos prestados, o que 

enseja a aplicação da Formulação Dasp n. 70; d) dever de acatamento do relatório 

da Comissão, nos termos do artigo 168 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis 

Federais.

Ao cabo da revisão do processo disciplinar, a dúvida atormentou a Comissão, 
também ao parecerista, então fizeram vir a pêlo a Formulação 70: “na revisão de 
inquérito a dúvida favorece a manutenção do ato punitivo.” No caso, porém, de 
incerteza – tanto sobre a realidade de um fato quanto sobre a verdade de uma 
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asserção –, a dúvida, no processo penal, se beneficia o réu, haverá, no processo 
administrativo, de beneficiar o servidor.

A dúvida penal recomenda se pronuncie o non liquet (isto é, o não convence, 
o não está claro), ou a recomendação é no sentido de que se aplique o in dubio 
pro reo. Caso dessa espécie, dizia o prestigiadíssimo Basileu Garcia, é caso de 
falta de prova cabal, havendo, no entanto, alguma prova de existência do fato, ou 
caso de falta de persuasiva prova de participação – na qualidade de autor ou co-
autor. Sempre, porém, trazendo favores ao réu. Venho até aceitando a aplicação 
do benefício quando do recebimento ou rejeição de denúncia, por exemplo (APn 
n. 329):

O outro ponto diz respeito à dúvida a que alguns Colegas já fizeram remissão, 

mas acontece, ao contrário das remissões dos Colegas, que, entre nós, ainda no 

momento atual – recebimento, rejeição ou improcedência –, a dúvida resolve-se 

a favor do réu. Há de prevalecer o seu interesse – in dubio pro reo. É que, além 

de podermos rejeitar a denúncia, podemos, neste momento, deliberar sobre a 

improcedência da acusação. Ora, havendo dúvida, e dúvida há – trata-se mesmo de 

caso em que a proposta ministerial haverá de ir para a frente? –, só nos sobra, então, 

a meu ver, uma opção: decidir ou pela rejeição da denúncia ou pela improcedência 

da acusação.

Ora, não é de hoje, nem de ontem, é de muito tempo que se assegura aos 
litigantes em geral uma série de princípios, entre os quais o do contraditório e 
o da ampla defesa, também – e por que não? – o da dúvida, a saber, o de que a 
dúvida beneficiará, não prejudicará. Tal ordem de raciocínio, vindo a propósito, 
aqui vem, a meu ver, para me fazer crer que a dúvida, ao contrário da infundada 
Formulação n. 70, não haverá de privilegiar o ato punitivo. Ao contrário, repito, 
há, isto sim, de favorecer o servidor.

4. O outro motivo que tenho, de menor alcance talvez, tem a ver com 
o resultado da ação civil pública por improbidade administrativa – julgada 
improcedente. É certo que, lá na sentença, disse o Juiz:

É relevante acentuar o seguinte aspecto da demanda: o Ministério Público 

quer a condenação civil dos requeridos segundo os ditames da Lei n. 8.429. E esta, 

como se sabe, forma um autêntico subsistema normativo de punição que se soma, 

preservada a independência das instâncias de apuração, às sanções de ordem penal 

e administrativa, sendo largamente utilizada a ação civil prevista nessa legislação 

para a obtenção do ressarcimento do dano, quando comprovado e quantificado.

Assim, as provas colhidas no processo disciplinar podem ter sido suficientes 

para a pena de demissão, até porque as hipóteses não são coincidentes com as da 
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lei de combate à improbidade. Do mesmo modo, as que forem colhidas na esfera 

criminal segundo a diligência dos órgãos encarregados da persecução, podem 

resultar em punição. Mas, para o que interessa no presente, as que foram colhidas 

nestes autos de ação civil pública não são suficientes para a condenação dos 

requeridos no conjunto das penalidades descritas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992.

Ainda que se proclame a independência das instâncias – de minha parte, 
sempre enxerguei essa independência com um grão de sal –, de uma coisa, 
entretanto, não há escapatória: a inexistência de dano a ser ressarcido. Isso, se 
não repele de todo a causa da punição – improbidade administrativa –, aumenta 
a dose da dúvida, a dúvida a que já me referi, dúvida que, no caso, beneficia o 
servidor punido, donde a procedência do inconformismo trazido ao Superior 
Tribunal.

5. Voto, pois, pela concessão da segurança: anulo o ato de demissão e 
determino a reintegração com efeitos patrimoniais contados desde o ato de 
demissão. Sugiro pedido de vista.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de mandado de segurança impetrado 
por Alberico Coelho Cavalcante contra ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, consubstanciado no indeferimento do pedido de revisão que apresentou 
nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 10167.001370/99-
83, por meio do qual foi demitido do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro 
Nacional, ao argumento de que a decisão nele proferida estaria fundamentada, 
preponderantemente, em provas testemunhais dúbias e contraditórias.

Alega-se na impetração, em síntese:

a) ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o pedido de revisão foi 
indeferido, segundo o impetrante, porque a comissão revisora, na dúvida, optou 
pela manutenção do ato punitivo de demissão;

b) desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da 
ampla defesa, porquanto a comissão processante teria proposto a demissão do 
impetrante com suporte em depoimentos colhidos inquisitorialmente, antes do 
início do processo administrativo, os quais foram substancialmente retificados na 
fase processual sob a égide do contraditório;

c) que a decisão judicial de improcedência do pedido formulado em ação 
civil pública por ato de improbidade administrativa e a decisão tomada na 
revisão concluíram pela insuficiência de provas para a condenação, tendo em 
vista a dúvida decorrente do exame dos mesmos elementos probatórios.
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Em 08.02.2008, o impetrante fez juntar aos autos cópia do acórdão prolatado 
nos autos da Apelação Cível n. 2002.35.00.004888-0-GO, por meio do qual a 
sentença de improcedência da ação civil pública foi confirmada (fls. 579/586). 
Segundo alegou em memoriais, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região alterou 
a fundamentação da sentença para negar a existência material do fato, devendo 
essa fundamentação repercutir na esfera administrativa.

O eminente Ministro Nilson Naves, Relator, votou pela concessão da 
segurança por dois fundamentos, a saber: a) restou dúvida por parte da comissão 
revisora ao cabo da revisão do processo disciplinar, a qual deve ser interpretada 
em benefício do servidor e não para privilegiar o ato punitivo conforme enuncia a 
Formulação n. 70 do Dasp, antigo Departamento Administrativo de Pessoal Civil; 
b) a improcedência da ação civil pública de improbidade administrativa.

Naquela oportunidade, pedi vista dos autos.

É o relatório.

Preliminarmente, é preciso ressaltar que o objeto do mandamus é o 
indeferimento do pedido revisional apresentado em face de processo administrativo 
disciplinar, por meio do qual o impetrante foi demitido do cargo de Auditor Fiscal 
do Tesouro Nacional, em 27.09.2002, pela prática de assessoria tributária e 
contábil a empresas sediadas em Goiânia-GO.

Dito isso, observo que as dúvidas apresentadas no relatório final da comissão 
revisional (fls. 478/514), adotadas pelo Parecer PGFN/CDI/n. 1.333/2006 (fls. 
44/60), fundamento do ato apontado como coator (fl. 13), dizem respeito 
exclusivamente aos argumentos alinhavados no próprio pedido de revisão e não 
em relação às provas que, anteriormente, no processo administrativo disciplinar, 
embasaram a aplicação da pena de demissão ao impetrante.

Segundo a Comissão Revisora, a prova testemunhal dúbia e contraditória, 
agora afirmada pelo impetrante, não se verificou quando do processo disciplinar, 
eis que os depoimentos colhidos naquela ocasião, associados à prova documental 
colacionada aos autos, mostraram-se coerentes e aptos a ensejar a aplicação da 
pena demissional.

A propósito, transcrevo as conclusões a que chegou a comissão revisora, 
após minucioso cotejo entre os depoimentos prestados durante o processo 
administrativo disciplinar e aqueles colhidos no procedimento revisional, na 
Polícia Federal e no Juízo da 6ª Vara Federal da Seção de Goiás, verbis:

Portanto, diante do exposto, e considerando os documentos constantes 

do processo administrativo disciplinar originário n. 10167.001370/99-83, e do 

processo administrativo revisional n. 10167.001467/2004-60, e ainda, considerando 
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as provas trazidas a estes autos pelo requerente para apreciação, este colegiado 
disciplinar de revisão concluiu que restam dúvidas quanto aos elementos produzidos 
pelo senhor Alberico Coelho Cavalcante visando o afastamento da aplicação da pena 
pela autoridade competente, em vista do conjunto probatório e das inconsistências dos 
novos depoimentos verificadas no processo.

Diante de tudo o que foi exposto, especialmente no que concerne às dúvidas 
existentes dos membros da Comissão Revisora, quanto à veracidade das novas versões 
sobre os fatos, expostas nos depoimentos tomados no seio deste processo revisional, 
entendeu-se por aplicar a Formulação n. 70 do Dasp, no sentido de que ‘a dúvida 
favorece a manutenção do ato punitivo’. Propõe-se, pois, o arquivamento do presente 

feito.

Tendo em vista os indícios do cometimento ‘em tese’ do crime de falso 

testemunho, nos termos do art. 342 do Código Penal, propõe-se o encaminhamento de 

cópia deste Processo Administrativo Disciplinar Revisional n. 10167.001467/2004-

60 ao Ministério Público.

Este é o relatório. (g. n. fls. 513/514).

A corroborar essas conclusões, colhe-se trecho das informações prestadas 
pela Corregedoria-Geral da Receita Federal na 1ª Região Fiscal no processo de 
revisão ora examinado, verbis:

No presente caso, apurado no PAD n. 10167.001370/99-83, insta ressaltar, 

em primeiro lugar, o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

explanado no Parecer PGFN/CJU/n. 3012/2002 (fls. 815 a 826 do PAD), quanto 

ao que foi apurado pela Comissão de Inquérito e sobre a comprovação da conduta 

ímproba do então AFRF Alberico Coelho Cavalcante: ‘as acusações estão arrimadas 
no conjunto de provas coligidas, não apenas em alguns depoimentos. Há perfeita 
harmonia entre as provas testemunhais e os documentos que confirmam a prática de 
assessoria tributária e contábil pelo acusado.’

Verifica-se que as provas carreadas ao PAD proporcionaram absoluta certeza 
quanto à improbidade na conduta do servidor. Entretanto, nada parecido pode-se dizer 
das declarações fornecidas pelas testemunhas e pelo ex-servidor no processo de revisão, 
relativamente à serventia destes novos elementos para comprovar a inocência do Sr. 
Alberico Coelho Cavalcante, pois os mesmos contêm contradições e inconsistências, 
se comparados entre si e aos demais depoimentos e provas materiais, conforme 
demonstrado, caso a caso e de forma contundente, pela Comissão Revisora. (g. n.; fls. 

529/530).

Como se vê, para sugerir a aplicação da pena de demissão ao impetrante não 
houve qualquer resquício de dúvida por parte da comissão processante, até porque 
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o seu relatório final está arrimado não só nos depoimentos das testemunhas 
ouvidas no processo disciplinar, mas também sobre outros elementos probatórios, 
em especial na prova documental produzida (conf. fls. 756/757; 759; 764; 766; 
768/769; 768/769), os quais, avaliados em conjunto, mostraram-se coesos e 
coerentes entre si.

Todavia, essa mesma certeza não se verificou ao ensejo do processo revisional, 
quando então, aí sim, a comissão revisora se deparou com testemunhos e versões 
desencontrados, dúbios e contraditórios.

Confirmo com a reprodução de outro trecho do relatório final da Comissão 
Revisora:

Consoante se verifica dos autos, as provas novas restringiram-se basicamente 

à promoção de oitivas, e coube a esta comissão revisional estudar todo o processo 

minuciosamente e, especialmente, todos os depoimentos anteriores, com vistas a 

esclarecer os fatos e declarações contraditórias.

Feita uma primeira leitura superficial nos novos depoimentos, poder-se-ia 

até chegar à conclusão de que se apenas as últimas versões tivessem sido prestadas 

perante a Comissão de Inquérito, durante a instrução probatória, S.M.J., o relatório 

conclusivo teria resultado diverso.

No entanto, examinando-se detidamente as provas novas contidas neste PAD 

revisional e confrontando-as com elementos probatórios constantes no PAD n. 

10167.001370/99-83, com a finalidade precípua de verificar se são convincentes o 

suficiente para reintegrar o ex-servidor, a teor do que determina a lei e a doutrina 

e jurisprudências pátrias, conforme já esclarecido nesse relatório final, verificam-

se inconsistências aqui e acolá que se tornam bastante importantes e decisivas no 

entendimento desta comissão revisional, a qual tem dúvidas sobre se os depoimentos 

prestados nesse processo administrativo disciplinar de revisão correspondem 

completa e fielmente à verdade.

Nesse diapasão, entende-se que os depoentes/declarantes não apresentaram 

justificativas convincentes o bastante para as retificações realizadas. Registre-se que, 

simplesmente, todos os depoentes – com exceção do advogado Luis Alberto da Silva 

(fls. 216 a 218, do PAD Revisional n. 10167.001467/2004-60), o qual não prestou 

depoimento no PAD n. 10167.001370/99-83, modificaram substancialmente suas 

declarações.

Aliás, insta salientar que são encontradas inconsistências no confronto entre os 

depoimentos novos, entre estes e os antigos e, até nas próprias oitivas, os depoentes/

declarantes se contradizem em alguns momentos, além do fato de que Alberico 

Coelho Cavalcante modificou totalmente sua linha de defesa, desconsiderando 
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quase tudo aquilo que argumentou no PAD n. 10167.001370/99-83 e no seu Pedido 
de Reconsideração.

Também, cumpre mencionar, a contradição existente entre o que o próprio 
requerente afirma, no pedido de reconsideração às fls. 844, vol. III do PAD n. 
10167.001370/99-83, sobre a validade dos depoimentos colhidos pela Comissão 
de Inquérito e a explanação apresentada, através de memorial, direcionada a esta 
Comissão, fls. 183 a 193, constante do PAD Revisional n. 10167.001467/2004-60...” 
(fls. 493/494).

Desse modo, digo eu em conclusão, a questão a ser dirimida nesse ponto 
é simples, meramente processual: o impetrante, no processo revisional, não se 
desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de fatos novos ou de circunstâncias 
suscetíveis de justificar a sua inocência ou a inadequação da pena aplicada, 
consoante preceitua o artigo 175 da Lei n. 8.112/1990, verbis: “No processo 
revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.”

Em comentário ao referido dispositivo, Ivan Barbosa Rigolin assim leciona:

Pode-se na verdade afirmar: o interesse no processo disciplinar originário 
é da Administração, e consiste em provar que o servidor é culpado de alguma 
irregularidade, caso este não consiga demonstrar sua inocência. No processo 
revisional é o inverso que ocorre: o interesse em demonstrar o indevido da pena 
aplicada é do requerente, do servidor indiciado anteriormente, e não mais da 
Administração.

Por esta razão inverte-se na revisão o ônus da prova, mas não a regra 
processual de que o autor (ainda que no processo revisional) incumbe provar o que 
alega. (in Comentários ao regime único dos servidores públicos civis. 5. ed. aument.; 
atualizada até 16.03.2007. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 338).

Nesse contexto, o art. 175 da Lei n. 8.112/1990, ao disciplinar a distribuição 
do ônus da prova no processo revisional, só corrobora o entendimento cristalizado 
na Formulação n. 70 do Dasp, segundo o qual “na revisão do inquérito, a dúvida 
favorece a manutenção do ato punitivo”, que, aplicado na espécie, nada revela 
de inconstitucional.

Com essas considerações, afasto a alegada violação ao princípio da presunção 
de inocência.

Também considero que não vinga a suposta incoerência entre a decisão 
proferida no processo revisional e aquela prolatada nos autos da ação civil 
pública por ato de improbidade administrativa.

Em primeiro lugar, porque apesar de o impetrante afirmar que as duas 
decisões foram pronunciadas sobre idêntico conjunto de provas (fl. 9), tal 
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assertiva não restou demonstrada de plano, quando da impetração, à míngua da 
juntada da cópia integral de ambos procedimentos, em desconformidade com a 
praxe do rito mandamental. Faltava-lhe, pois, a prova pré-constituída.

Não obstante esse fato, a fundamentação acima colocada para afastar 
a alegada violação ao princípio da presunção de inocência, toda embasada 
nos documentos apresentados pela autoridade apontada coatora, revelaram 
exatamente o contrário do afirmado pelo impetrante: foram realizadas novas 
oitivas no processo revisional, as quais, em conjunto com os depoimentos 
prestados na Polícia Federal e em Juízo, não se mostraram aptos a abalar 
a convicção formada no processo administrativo disciplinar anteriormente 
instaurado.

É preciso destacar, ainda, que o pedido da ação de improbidade administrativa 
foi formulado não apenas em face do impetrante, mas também contra as 
empresas co-rés e a pessoa de seus sócios (fl. 136). Ressalte-se, por oportuno, que 
esse pedido foi julgado improcedente por insuficiência de provas para a condenação, 
conforme se lê da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção 
Judiciária de Goiás, verbis:

Assim, as provas colhidas no processo disciplinar podem ter sido suficientes 

para a pena de demissão, até porque as hipóteses não são coincidentes com as da 

lei de combate à improbidade. Do mesmo modo, as que forem colhidas na esfera 

criminal segundo a diligência dos órgãos encarregados da persecução, podem 

resultar em punição. Mas, para o que interessa no presente, as que foram colhidas 
nestes autos de ação civil pública não são suficientes para a condenação dos requeridos 
no conjunto das penalidades descritas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992.

A relação de prejudicialidade entre julgamentos nas diversas instâncias observa 

sempre disposição expressa em lei. Assim, a condenação em processo disciplinar não 

gera condenação pela Lei n. 8.429. Por outro lado, condenação pela Lei n. 8.429 

pode gerar demissão do servidor, consoante o estabelecido no inciso IV do art. 132 

da Lei n. 8.112 c.c. os incisos I, II e III do art. 12 da Lei n. 8.429. Cumpre lembrar, 

porém, que a absolvição do servidor em ação que reclama as penalidades da Lei n. 

8.429 não desconstitui as conclusões e o julgamento do processo administrativo 

disciplinar.

Do exposto, julgo improcedente o pedido. Extinção do feito com julgamento 

do mérito. (g.n.; fls. 156/157).

Essa sentença foi confirmada pelo e. Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, nos seguintes termos:
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Tal o contexto, não lograram o Ministério Público Federal e a União, demonstrar, 
com elementos convincentes, que o réu tenha enriquecido ilicitamente e, menos, ainda, 
se por meio de prestação de serviço de assessoria tributária a empresas privadas, não 

infirmando esta conclusão o fato de terem sido encontrados na residência do réu 

documentos de interesse da Construtora Borges – instrumento particular de compra 

e venda de bem imóvel; escritura pública de constituição de hipoteca; sentença 

judicial de mandado de segurança impetrado pela empresa contra ato o Delegado 

Regional da Receita Federal e compilações de legislação sobre registro imobiliário – 

à míngua de uma relação de causalidade entre os documentos e a suposta atuação 

de assessoria. A prevalecer a compreensão do autor qualquer procurador de justiça 

ou magistrado, ao prestar informações a um amigo sobre determinado assunto 

relacionado a direito estaria cometendo ato de improbidade, o que não é verdade.

Visto ainda o caso pela tipificação do caput do art. 11 da Lei de Improbidade, 
também não encontro sustentação para a condenação do réu e, por conseqüência, dos 
demais réus, pois, da mesma forma, não ficou demonstrado em que ponto o réu tenha 
atentado contra os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à 
instituição que integrava. Não basta alegar, é imperioso demonstrar, de forma concreta, 
qual atitude do réu se pôs contra esses princípios. De todos os depoimentos colhidos, a 
única situação que fica evidente é que o réu, em situações eventuais e a pedido de um 
funcionário da Construtora Borges Landeiro Ltda., prestou-lhe informações acerca de 
lançamentos fiscais, fato que, nem de longe, importa na quebra de um desses valores 
administrativos, já que tal informação, ao contrário de lhe ser negada prestar, integrava 
as suas obrigações funcionais, já que atuava no plantão de dúvidas da Receita Federal, 
que se presta a informar os contribuintes. É também necessário que a eventual quebra 
de um desses princípios tenha se operado em detrimento de interesse da Administração 
Pública, o que também não restou demonstrado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo retido e às apelações, mantendo 

a sentença, que bem decidiu a questão.

É o voto. (g.n.; fl. 586).

A vista dessas constatações verifica-se que a improcedência do pedido da 
ação de improbidade administrativa deu-se por insuficiência de provas para a 
condenação.

Ao contrário do que afirma o impetrante em seus memoriais, não houve 
modificação substancial na fundamentação do decisum a ensejar a negativa dos 
fatos.

Apenas para determinada conduta do réu em relação à Construtora Borges 
Landeiro Ltda, o e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu que o ora 
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impetrante, segundo os depoimentos colhidos naqueles autos, agia no cumprimento 
das suas obrigações funcionais (fl. 586).

Tal situação, entretanto, não tem o condão de afastar as demais condutas do 
impetrante em relação a essa e às demais empresas, devidamente comprovadas nos 
autos do processo administrativo disciplinar (fls. 225/261).

Com efeito, em atenção ao princípio da incomunicabilidade das instâncias, 
deve ser preservada a decisão proferida no âmbito administrativo, eis que em 
conformidade com as provas coligidas naquela esfera, ocasião em que foram 
observados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla 
defesa e do contraditório.

Nesse sentido, destaco precedentes desta c. Corte Superior:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público estadual. 

Processo administrativo disciplinar. Demissão. Juízo criminal. Art. 386, VI, CPP. 

Absolvição por insuficiência de provas. Irrelevância. Incomunicabilidade das 

instâncias.

A absolvição no juízo criminal por insuficiência de provas para a condenação 

(art. 386, VI, do CPP) não vincula a esfera administrativa, em decorrência do 

princípio da incomunicabilidade das instâncias. Tal vinculação se dá, como regra, 

apenas com relação à sentença penal absolutória que reconhece a inexistência do 

fato ou a negativa de autoria, circunstância que não se verifica no caso em tela. 

Precedentes do colendo STJ e do colendo STF.

Recurso ordinário desprovido.

(RMS n. 20.952-SP, 5ª Turma, da minha relatoria, DJU de 19.11.2007).

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Militar. 

Exclusão. Instâncias judicial e administrativa. Independência. Comandante-Geral 

da Polícia Militar. Competência. Licença médica. Fato que não constitui óbice à 

aplicação de penalidade administrativa. Precedentes. Recurso improvido.

1. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência é firme o entendimento no 

sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a 

Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência 

ou a autoria do crime.

2. Hipótese em que não há notícia de instauração de processo judicial para 

fins de apuração do ilícito disciplinar praticado pelo recorrente, que configuraria, 

em tese, crime. A Administração, no exercício de seu poder disciplinar, apurou a 

falta cometida, observando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório, e 

concluiu pela aplicação da pena de exclusão.
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3. e 4. (...)

5. Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 20.660-GO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 
07.05.2007).

Administrativo. Policiais federais. Peculato e improbidade administrativa. Ação 
penal e processo disciplinar. Independência das instâncias. Demissão. Mandado de 
segurança.

1. Doutrina e jurisprudência são unânimes quanto à independência das esferas 
penal e administrativa; a punição disciplinar não depende de processo civil ou 
criminal a que se sujeite o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração 
Pública a aguardar o desfecho dos mesmos.

2. Segurança denegada.

(MS n. 7.138-DF, 3ª Seção, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU de 19.03.2001).

Por fim, no que tange ao suposto desrespeito aos princípios do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, porquanto a comissão 
processante teria proposto a demissão do impetrante com suporte em depoimentos 
colhidos inquisitorialmente, também considero improcedente tal assertiva.

Isso se comprova da simples leitura do relatório final do trio processante 
acostado às fls. 222/261, em que são anotadas, antes de se transcrever o teor dos 
trechos dos depoimentos utilizados na fundamentação desse relatório, as datas 
em que foram prestados e perante qual órgão.

À guisa de exemplo, reproduzo aleatoriamente uma dessas transcrições:

(Depoimento prestado por Viviane Inácio Junqueira, perante esta Comissão de 
Inquérito, em 25.11.1999, fls. 430 a 431, Vol. II, recepcionista da empresa Borges 
Landeiro): (fl. 225).

Confira-se, ainda, citações às fls. 226/238, 245, 248/249, 254 e 256, todas 
efetuadas nesse mesmo estilo.

Nesse contexto, refuto a alegação de desrespeito aos princípios do devido 
processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator, denego a 
ordem em mandado de segurança.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de mandado de segurança impetrado 
por Alberico Coelho Cavalcante contra ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado 
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da Fazenda, consubstanciado no indeferimento de seu Pedido de Revisão do 
Processo Administrativo Disciplinar, por meio do qual buscava a sua reintegração 
no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal.

Constata-se dos autos que o ora Impetrante foi demitido pela Portaria n. 
294, de 25 de setembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 27 
de setembro de 2002 (fl. 16), em razão do que restou apurado no Processo 
Administrativo n. 10167.001370/99-83, pela prática de ato de improbidade 
administrativa, consistente na prestação de assessoria contábil e fiscal a empresas 
privadas.

Alega o Impetrante, nas razões do writ, que a decisão denegatória do 
Pedido de Revisão é inconstitucional, por ofender o princípio da presunção 
de inocência, tendo em vista que, embora tenha reconhecido a existência de 
contradições nos depoimentos prestados por algumas testemunhas, entendeu 
que a dúvida favorece a manutenção do ato punitivo, nos termos da Formulação 
n. 70 do Dasp.

Sustenta que a decisão do Processo Revisional foi amparada em parecer 
fundamentado exclusivamente em provas obtidas inquisitorialmente, violando 
os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, por fim, que o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública 
por ato de improbidade administrativa, tendo sido julgado improcedente o 
pedido nela deduzido, apesar de amparado nas mesmas provas que embasaram 
o Processo Disciplinar. Afirma, ainda, que o egrégio Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, ao julgar o recurso de apelação interposto nos autos da mencionada 
ação civil pública, reformou a fundamentação da sentença, a fim de negar a 
existência dos fatos.

As informações foram prestadas às fls. 165/197.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 199/211, opinando pela 
denegação da ordem.

O Relator, eminente Min. Nilson Naves, concedeu a segurança pleiteada, 
por entender, em síntese, que a dúvida evidenciada no Processo Revisional deve 
ser interpretada em benefício do servidor, dúvida esta que é reforçada pela 
improcedência da ação civil pública.

Em seguida, o eminente Min. Felix Fischer pediu vista dos autos e votou 
pela denegação da ordem.

Pedi vista dos autos para melhor analisá-los e, compulsando-os detidamente, 
acompanho a divergência.
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Como bem observou o voto divergente, não existiram contradições nos 
depoimentos prestados no Processo Disciplinar que culminou com a aplicação da 
pena demissória ao Impetrante.

De fato, conforme esclarecido nas informações prestadas pela Corregedoria-
Geral da Receita Federal na 1ª Região Fiscal, as acusações formuladas contra o 
Impetrante no Processo Administrativo Disciplinar “[...] estão arrimadas no 
conjunto de provas coligidas, não apenas em alguns depoimentos. Há perfeita 
harmonia entre as provas testemunhais e os documentos que confirmaram a 
prática de assessoria tributária e contábil pelo acusado.” Afirmaram, ainda, que 
“[...] as provas carreadas ao PAD proporcionaram absoluta certeza quanto à 
improbidade na conduta do servidor.” (fls. 529/530)

Por outro lado, concluiu a Comissão Revisora que os elementos produzidos 
pelo Impetrante para justificar o seu Pedido Revisional apresentaram incoerências 
que geraram dúvidas nos membros da aludida Comissão acerca da veracidade 
das novas versões sobre os fatos. 

Com efeito, a referida Comissão ressaltou a existência de “[...] inconsistências 
no confronto entre os depoimentos novos, entre estes e os antigos e, até nas 
próprias oitivas, os depoentes/declarantes se contradizem em alguns momentos, 
além do fato de que Alberico Coelho Cavalcane modificou totalmente sua linha 
de defesa, desconsiderando quase tudo aquilo que argumentou no PAD n. 
10167.001370/99-83 e no seu Pedido de Reconsideração.”

Por essa razão é que se entendeu pela aplicação da Formulação n. 70 do 
DASP, conforme a qual: “na revisão do inquérito, a dúvida favorece a manutenção 
do ato punitivo.

E a aplicação da referida orientação, como bem salientado pelo Min. Felix 
Fischer, não configurou afronta ao princípio da presunção de inocência, já que, 
nos termos do art. 175 da Lei n. 8.112/1990, compete ao servidor público, no 
Processo Revisional, provar o desacerto da punição que lhe foi imposta.

De outra parte, também não prospera o argumento do Impetrante de que 
a decisão do Pedido Revisional teria sido amparada em parecer fundamentado 
exclusivamente em provas inquisitórias obtidas na sindicância. Isso porque, 
conforme asseverado nas informações prestadas pela Autoridade apontada 
como coatora, o Processo Administrativo Disciplinar que ensejou a aplicação da 
punição disciplinar ao ora Impetrante “[...] foi embasado em um amplo conjunto 
de provas, não apenas nos depoimentos orais, reduzidos a termo, que, ao 
contrário do alegado, foram prestados perante a Comissão de Inquérito, durante 
a fase de Instrução.” (fl. 172)
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Por fim, há que se ressaltar que a decisão proferida na ação de improbidade 
administrativa intentada contra o ora Impetrante nenhum efeito produz na 
instância administrativa, tendo em vista que a improcedência do pedido, ao 
contrário do afirmado, deu-se por insuficiência de provas para a condenação.

Ante o exposto, com a devida vênia do Relator, acompanho os fundamentos 
da divergência para denegar a ordem.

VOTO

O Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima: Sr. Presidente, peço vênia para 
acompanhar a divergência, denegando a ordem em mandado de segurança, 
porque, na revisão, o que observamos e o que, em geral, se comenta é como, 
mutatis mutandis, ocorre na ação rescisória, na revisão criminal. Ter-se-á que 
estabelecer uma determinada estabilidade nas decisões.

Por isso, a lei exige para se fazer a revisão diante de fatos novos, que  não 
foram examinados, evidentemente, e que se convençam no sentido de se rever 
aquela decisão desfavorável, o que, pelo que ouvimos, não ocorreu no caso 
concreto. E a parte, naturalmente, tem a via judicial, na qual tem ampla cognição 
para, se for o caso, obter a revisão, agora judicial.

Peço vênia ao eminente Ministro Nilson Naves para também divergir.

Denego a ordem em mandado de segurança.

VOTO-VISTA

Mandado de segurança. Servidor público. Demissão. Improbidade 
administrativa. Exigência de sentença judicial transitada em julgado 
(art. 20 da Lei n. 8.429/1992). Pedido revisional. Aplicabilidade dos 
preceitos e garantias do direito processual penal. Lições da doutrina. 
Presunção de inocência. Sentença absolutória. Repercussão na órbita 
sancionatória administrativa. Ordem concedida.

1. O art. 20 da Lei n. 8.429/1992 (Lei da Improbidade 
Administrativa) reserva ao Poder Judiciário a competência para 
processar, julgar e punir o Servidor acusado de improbidade 
administrativa, já que, segundo a literalidade da norma, somente a 
sentença transitada em julgado tem o condão de determinar a perda 
punitiva da função pública; a contrario sensu, a legislação regente 
retirou da Administração o poder de aplicar a pena de demissão aos 
seus Servidores, na hipótese de improbidade administrativa.
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2. A materialização do dever-poder estatal de punir deve 
estar compatibilizada com os preceitos fundamentais que tutelam a 
dignidade da pessoa humana; penalizar o Servidor, quando pairam 
dúvidas a respeito de alguns fatos e circunstâncias da conduta 
sancionável, consubstancia utilização desmensurada e irrazoável do 
poder sancionatório conferido à Administração, em flagrante violação 
ao princípio constitucional da presunção de inocência.

3. A vasta ductibilidade do conteúdo da Lei n. 8.429/1992 gera 
uma instabilidade elástica para os agentes públicos que, por essa 
razão, carecem de maiores garantias materiais e processuais que visem 
evitar equívocos ou arbítrios por parte da Administração, já que a 
segurança jurídica que permeia o Estado Constitucional não permite a 
possibilidade de acusações, e muito menos punições, desatreladas de 
prova contundente da conduta ilícita.

4. A imposição de sanção administrativa, fundamentalmente a 
demissão, por significar um juízo de severa reprovação proveniente da 
sociedade e do Estado, possui carga extremamente negativa, que afeta 
sobremodo a subjetividade do sancionado. Dessa forma, qualquer 
decisão administrativa que tenha repercussão sancionatória na esfera 
individual do administrado está submetida aos mesmos preceitos 
garantistas previstos na seara processual penal.

5. O ilícito penal é um plus, quanto ao administrativo, mas 
se aquele (penal) não ocorreu (negativa de autoria) ou não restou 
provado na via judicial própria, somente se pode sancionar o segundo 
se sobejar infração punível, como leciona a Súmula n. 18 do STF.

6. Anulação do ato de demissão, com a reintegração do impetrante 
e pagamento dos respectivos efeitos patrimoniais.

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Pedi vista deste processo 
para melhor examinar alguns aspectos de uma tese jurídica que me é muito 
cara, qual seja, a de que a Administração não tem a potestade de aplicar a pena 
de demissão aos seus servidores, quando a infração a eles imputada é a de 
improbidade administrativa.

2. Outro aspecto relevantíssimo que vislumbrei presente, nesta lide que 
me chamou atenção, é o que pertine à assertiva de que, no processo revisional 
administrativo, a dúvida há de favorecer a manutenção do ato punitivo.

3. Além desses dois importantes dados da demanda, vejo ainda a necessidade de 
examinar um outro, relativo à repercussão, na esfera sancionatória administrativa, 
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da decisão penal absolutória do Servidor, processado criminalmente pelo mesmo 
fato que serviu de lastro à instauração da instância punitiva administrativa.

4. Ao meu ver, com a devida vênia dos que pensam em sentido contrário 
(e sei que são muitos), o art. 20 da Lei n. 8.429/1992 (Lei da Improbidade 
Administrativa), segundo o qual a perda da função pública e a suspensão dos 
direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, 
ainda não foi analisada e nem entendida na sua devida e verdadeira extensão, e 
na sua eficácia de proteção aos Servidores Públicos.

5. Na verdade, a permanência, no âmbito administrativo, de potestade 
sancionadora é sobrevivência exótica do período em que a função de julgar e 
punir estava inserida no âmago das funções executivas, numa época em que 
a expressão direitos subjetivos não tinha o alcance que hoje se lhe reconhece; 
como estima o eminente Professor Nelson Saldanha, da Universidade Federal 
de Pernambuco, os direitos subjetivos só adquirem significado jurídico após 
o surgimento da idéia de controle do poder estatal, o que se fez pela via da 
jurisdição, permitindo-se afirmar que a noção de direitos subjetivos coincide 
historicamente com o surgimento do Poder Judiciário:

O conceito de direito subjetivo, que parece ter faltado ao vocabulário medieval, 
emergiu dentro de coordenadas onde se incluem o individualismo burguês e 
a diluição das estruturas medievais. Ele contradizia, ao menos em potencial, a 
onipotência do Estado; ele armava o indivíduo de uma imagem juridicamente eficaz, 
apta a alimentar suas pretensões, garantir sua dignidade, configurar sua qualidade 
autônoma. No indivíduo se encontravam prerrogativas e valores intrínsecos, que 
eram em latência uma área que se asseguraria a si mesma, agora, condições de 
afirmação institucional plena (Estado de Direito, Liberdades e Garantias, São Paulo, 
Sugestões Literárias S/A, 1980, p. 63).

6. No caso presente, o referido dispositivo da Lei de Improbidade 
Administrativa reserva ao Poder Judiciário a competência para processar, julgar 
e punir o Servidor acusado de improbidade administrativa, já que, segundo a 
literalidade da norma, somente a sentença transitada em julgado tem o condão 
de determinar a perda punitiva de função pública; a contrario sensu, a legislação 
regente retirou da Administração o poder de aplicar a pena de demissão aos seus 
Servidores, na hipótese de improbidade.

7. Convém recordar que, quando a norma jurídica atribui competência 
a determinado órgão para certa função, outorga-lhe o poder de agir e, ao 
mesmo tempo, subtrai esse mesmo poder de outros órgãos, já que o sistema 
administrativo não comporta, por definição, que dois ou mais órgãos detenham 
a mesma competência.
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8. Surge, assim, neste caso, com a atribuição legal de competência ao Poder 
Judiciário para processar e julgar o Servidor Público, o seu direito subjetivo de 
somente ser sancionado (in casu, perder o cargo público) por força de decisão 
judicial, quando condenado pela prática ato ímprobo, como limitação substancial 
do poder sancionador da Administração.

9. Se é verdade que não se pode imaginar a realidade jurídica sem aquelas 
conotações que há ligam ao fenômeno do Poder, também é verdade que não se 
pode imaginar o Direito desligado do plano dos valores, o que leva à conclusão 
que as normas jurídicas tendem a realizar valores, neste caso, o do reforço da 
segurança do Servidor.

10. A submissão do Estado aos direitos subjetivos individuais é o axioma 
de todas as considerações históricas relativas ao nascimento do Estado de 
Constitucional no mundo moderno, que se desenvolveu com vistas a proteger 
a sociedade contra as demasias cometidas pelo Poder Público, dotado de 
imensa superioridade sobre os administrados; aliás, o controle do poder estatal, 
sobretudo o Poder Executivo (mas não só) pela via processual é a grande nota do 
Estado Constitucional, entendendo-se o trinômio direitos subjetivos/jurisdição/
processo como o ponto de apoio das liberdades, vistas estas como contenção dos 
arbítrios.

11. Outrossim, os dispositivos sancionadores insertos na Lei n. 8.429/1992 
carecem de objetividade suficiente para definir tipos infracionais, pois, 
empregando conceitos jurídicos indeterminados, trataram apenas de delinear 
os casos de improbidade administrativa, sem, contudo, definir o que venha a ser 
ato ímprobo, o que permite ao intérprete e aplicador da norma uma utilização 
demasiadamente ampla da legislação para sancionar aqueles a ela submetidos.

12. Realmente não é nova a tendência dos autores de Direito Administrativo 
em vindicar para o ramo sancionador dessa disciplina jurídica as mesmas 
exigências que se aplicam ao Direito Penal, como pertinentemente aponta o 
eminente Professor Themistocles Brandão Cavalcanti, nominando os preclaros 
mestres estrangeiros que sustentam essa mesma posição; diz o saudoso e sempre 
lembrado Ministro:

Com o Direito Penal também tem o Direito Disciplinar relações muito íntimas, 

porque o Direito Disciplinar é constituído essencialmente por um regime de sanções 

e, por isso mesmo, sofre influência direta, imediata, do Direito Penal.

Este capítulo das relações entre o Direito Disciplinar e o Direito Penal é 

bastante interessante pela multiplicidade das doutrinas que se entrechocam.

(...).



368

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Direito Penal procura absorver com seus princípios, sob a influência, 

aliás, de idéias autoritórias, outras disciplinas jurídicas, especialmente o Direito 

Administrativo e o Disciplinar, procurando uniformizar o regime de sanções e 

penetrando na vida administrativa, no campo das contravenções e das infrações 

administrativas, de um modo geral (Tratado de Direito Administrativo, Freitas 

Bastos, São Paulo, 1960, vol. I, p. 107/110).

13. Estou em que essa tendência mereça e deva mesmo ser maximamente 
prestigiada, para se criar a mentalidade de preservação dos direitos, liberdades 
e garantias individuais, que são, em última análise, as características e os 
fundamentos do Estado Democrático.

14. De fato, a vasta ductibilidade da norma gera uma instabilidade elástica 
para os agentes públicos que, por essa razão, carecem de maiores garantias 
materiais e processuais que visem evitar equívocos ou arbítrios por parte da 
Administração, já que a segurança jurídica que permeia o Estado Constitucional 
não permite a possibilidade de acusações, e muito menos punições, desatreladas 
de prova contundente da conduta ilícita.

15. A exigibilidade de decisão judicial transitada em julgado confere ao 
administrado a garantia de que será processado e julgado por órgão diverso de 
seu acusador, na verdade, o único realmente isento e eqüidistante dos interesses 
administrativos, significando isso a técnica de evitar a discricionariedade na 
utilização da norma sancionadora, isso porque na seara do Direito Sancionador 
não se tolera o uso do elemento discricionário, típico dos atos administrativos 
ordinários.

16. Dest’arte, penso que falece competência legal à Administração 
para declarar a perda de cargo público de Servidor acusado de improbidade 
administrativa, de maneira que, sob esse prisma, a demissão do impetrante já se 
mostra ilegal ou injurídica.

17. Mas não é só isso. Consoante se verifica dos autos, foi instaurada 
revisão do PAD que culminou com a demissão do impetrante, em decorrência do 
requerimento do sancionado, de manifestação da Corregedoria-Geral da Receita 
e do parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, todos concluindo 
pela possibilidade de que tenham ocorrido durante o trâmite do PAD supostos 
testemunhos inverídicos ou contraditórios (fl. 44).

18. No entanto, os Membros da Comissão processante mantiveram a 
acusação, nos termos em que formulada, com base, entre outros fundamentos, 
na Formulação 70, do antigo Dasp, segundo a qual na revisão de inquérito a 
dúvida favorece a manutenção do ato punitivo.
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19. Não me parece que essa Formulação 70 Dasp mereça do Poder Judiciário 
a reverência que se guarda para os precedentes judiciais, e não apenas por se tratar 
de juízo expedido por órgão administrativo, mas por, sobretudo, expressar uma 
avaliação que se distancia (e muito) dos padrões exegéticos ou interpretativos 
que norteiam os procedimentos sancionatórios no Estado Constitucional; e isso 
sem falar que a revisão de sanção administrativa, do mesmo modo que a revisão 
criminal ou a ação rescisória, tem o objetivo de efetivar o ideal de justiça, do que 
a presunção de inocência é consectário que sempre deverá preponderar.

20. Não há como negar que a imposição de uma sanção administrativa, 
fundamentalmente a demissão por um ato administrativo, por significar um juízo 
de severa reprovação proveniente da sociedade e do Estado, possui uma carga 
extremamente negativa, que afeta sobremodo a subjetividade do sancionado. 
Por esta e outras razões, o Servidor sujeito a Processo Administrativo, possui 
inúmeras garantias processuais insuscetíveis de eliminação, como sói ser no 
Processo Penal moderno.

21. É por este e outros motivos que, à toda evidência, qualquer decisão 
administrativa que tenha repercussão sancionatória na esfera individual do 
administrado está submetida aos mesmos preceitos garantistas previstos na 
seara penal. Entendimento diverso acabaria por conferir maior segurança ao 
acusado por conduta violadora dos mais importantes bens da vida selecionados 
pelo legislador do que ao Servidor, que tem o Processo Disciplinar instruído, 
impulsionado e julgado pela própria Administração, ou seja, acusador e julgador 
se confundem numa mesma e só pessoa.

22. A materialização do dever-poder estatal de punir deve estar 
compatibilizada com os preceitos fundamentais que tutelam a dignidade da 
pessoa humana. Aplicar a demissão ao Servidor, quando pairam dúvidas a respeito 
de alguns fatos e circunstâncias da conduta sancionável, consubstancia utilização 
desmensurada e irrazoável do poder sancionatório conferido à Administração 
por flagrante violação do princípio constitucional da presunção de inocência, que 
deve nortear todo ato sancionador do Poder Público.

23. Ademais, a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal 
foi julgada improcedente pelo Juiz de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal 
Regional da 1ª Região, que em um trecho do acórdão, expressamente nega a 
existência dos fatos imputados ao impetrante:

Contudo, ainda que assim não fosse, vê-se dos depoimentos colhidos, agora 

em sede judicial e sob o controle da atuação jurisdicional, que eles evidenciam 

sérias distorções entre o que foi dito aos auditores que conduziram o processo 
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administrativo e o que foi dito em juízo, circunstância que, por si só, já justifica 

a produção da prova. Há quase uma unanimidade entre os interrogados em dizer 

que os depoimentos prestados no processo disciplinar se deram sob forte pressão e 

alguns constrangimentos, de forma que nem tudo o que foi consignado nos termos 

de depoimento foram a retratação fiel do que eles pretenderam dizer. Valendo ser 

destacado, ainda, que todos os depoimentos foram prestados no local de trabalho 

dos depoentes, ainda que alguns na presença de testemunhas, mas sempre de uma 

forma muito inquisitorial, sem as cautelas do contraditório, devendo ser destacado, 

para ilustrar o fato, o depoimento de Elias Morais Borges.

24. A absolvição judicial do impetrante somente corrobora mais ainda 
a assertiva de que os fatos e circunstâncias apurados no decorrer do PAD não 
comportam um juízo de certeza a respeito da conduta imputada ao sancionado.

25. Sei da orientação que apregoa não repercutir a sentença penal absolutória 
no Juízo Cível, mas essa compreensão - data vênia - despreza a realidade da 
vida, das relações humanas e do mundo, quando se reconhece que o fato que 
configura o ilícito penal é o mesmo que configura o ilícito administrativo, não há, 
ontologicamente, distinção entre um e outro.

26. É verdade que o ilícito penal é um plus, quanto ao administrativo, mas 
se aquele (penal) não ocorreu (negativa de autoria) ou não restou provado, 
somente se pode sancionar o segundo se sobejar infração punível, como leciona 
a Súmula n. 18 do STF, segundo a qual pela falta residual, não compreendida na 
absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor 
público, neste caso, tal não ocorre (não há resíduo punível).

27. Ressalto que a chamada absolvição por falta de provas também deve 
projetar efeitos na seara cível, porquanto ilógica - data venia - que se tenha 
o mesmo fato por não provado no crime e por provado no cível; a necessária 
independência entre as instâncias administrativa e penal, não exclui o imperioso 
equilíbrio entre elas, capaz de impingir coerência as decisões emanadas do Poder 
Público, sejam proferidas pelo Executivo ou pelo Judiciário.

28. Ultraja a lógica a assertiva de que uma mesma situação empírica possa 
ser considerada existente para fins de aplicação de sanção administrativa, e 
inexistente para fins de condenação penal, com base nos mesmo indícios e 
provas.

29. A independência entre instâncias permite que haja uma condenação na 
instância administrativa e uma absolvição na penal desde que, não obstante a 
comprovação dos fatos, a conduta se amolde apenas a um ilícito administrativo, 
não se subsumindo, porém, a nenhum crime. Por outro lado, foge ao razoável 
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aceitar que as mesmas provas apresentadas para comprovar uma conduta sejam 
insuficientes e suficientes ao mesmo tempo.

30. Em face dos fundamentos alhures, acompanho o voto do eminente 
Relator para anular o ato de demissão e determinar a reintegração do impetrante 
com os respectivos efeitos patrimoniais.

VOTO

A Sra. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ-MG): Sr. 
Presidente, recordo-me bem dos dois votos. Peço vênia ao Sr. Ministro Relator e 
ao Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cujos votos foram bem elaborados.

Porém, lembro-me muito bem do voto do Ministro Felix Fischer e da certeza 
ressaltada em seu voto em relação ao agente.

Pedindo vênia ao Sr. Ministro Relator, acompanho a divergência inaugurada 
pelo voto do Sr. Ministro Felix Fischer.

Denego a ordem de mandado de segurança.





Jurisprudência da Quinta Turma





HABEAS CORPUS N. 123.329-RN (2008/0272750-3)

Relatora: Ministra Laurita Vaz
Impetrante: André Luiz de Medeiros Justo
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
Paciente: Anxo Anton Valiño Gonzales (Preso)

EMENTA

Habeas corpus. Execução penal. Estrangeiro em situação irregular. 
Progressão para o regime semiaberto. Requisitos objetivos e subjetivos 
atendidos. Lei n. 6.815/1980. Vedação legal à prática de atividade 
remunerada que não obsta a concessão do benefício.

1. Negar a progressão para o regime semi-aberto ao condenado 
estrangeiro em situação irregular no país, pelo simples fato de estar 
impedido de exercer atividade remunerada no mercado formal, impõe 
condição discriminatória que veda a concessão do benefício, pela 
própria condição pessoal do apenado.

2. A lei penal não exige que o condenado estrangeiro tenha uma 
promessa efetiva de emprego, com carteira registrada, mas sim que 
tenha condição de exercer qualquer trabalho honesto e lícito para 
prover sua subsistência e de sua família, ainda que na informalidade 
da qual sobrevive expressiva parte da população brasileira.

3. O Paciente não possui decreto de expulsão em seu desfavor. 
Ademais, o art. 114 da Lei das Execuções Penais exige a comprovação 
de estar trabalhando ou de possibilidade imediata de fazê-lo apenas 
para a progressão para o regime aberto, logo, não existe qualquer 
impedimento à progressão para regime prisional intermediário, que 
não equivale à liberdade.

4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu ao 
Paciente a progressão de regime, visto que presentes os requisitos 
objetivo e subjetivo, conforme reconheceu o Juízo das Execuções e 
o Tribunal a quo, com a comunicação às autoridades competentes a 
respeito da situação irregular do paciente no País.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
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taquigráficas a seguir, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto 
da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima, Napoleão 
Nunes Maia Filho e Jorge Mussi votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Brasília (DF), 03 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de habeas corpus, substitutivo de 
recurso ordinário, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anxo Anton 
Valiño Gonzales, cidadão espanhol, preso e condenado à pena de 19 anos 
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio 
qualificado, em face de acórdão denegatório proferido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Norte.

Informam os autos que, o Juízo das Execuções, reconhecendo presentes os 
requisitos legais, concedeu ao Paciente a progressão para o regime semiaberto, 
contudo, após informações da Polícia Federal no sentido de que o apenado 
se encontra em situação irregular no país e responde a processo de expulsão, 
cassou a benesse concedida, ao argumento de que o condenado não pode exercer 
atividade laboral lícita no Brasil. Essa decisão foi mantida pela Corte a quo ao 
denegar o writ originário.

Sustenta o Impetrante, em suma, que “o fato de tratar-se de réu estrangeiro, 
por si só, não enseja a inaplicabilidade do instituto da progressão de regime” (fl. 
05).

Pugna, assim, liminarmente e no mérito, por que seja mantida a decisão que 
lhe deferiu a progressão de regime, visto que presentes os requisitos objetivo e 
subjetivo, conforme reconheceu o Juízo das Execuções e o Tribunal a quo.

O pedido liminar foi deferido nos termos da decisão de fls. 209/211.

Estando os autos devidamente instruídos, as informações foram 
dispensadas.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 216 a 218, opinando pela 
concessão da ordem.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): A ordem merece concessão.

De início, ressalte-se que as instâncias ordinárias entenderam presentes 
os demais pressupostos para a concessão da progressão de regime, cingindo-se 
a controvérsia, nos exatos termos do acórdão impugnado, à possibilidade de o 
apenado “possuir condições do exercício de uma profissão, permitindo-lhe vida 
no meio livre, tem em vista sua situação irregular no Brasil” (fl. 200).

Cabe transcrever os artigos 97 e 98, da Lei n. 6.815/1980, que define a 
situação jurídica do estrangeiro no Brasil:

Art. 97. O exercício de atividade remunerada e a matrícula em estabelecimento 

de ensino são permitidos ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nesta Lei e 

no seu Regulamento. 

Art. 98. Ao estrangeiro que se encontra no Brasil ao amparo de visto de 

turista, de trânsito ou temporário de que trata o artigo 13, item IV, bem como aos 

dependentes de titulares de quaisquer vistos temporários é vedado o exercício de 

atividade remunerada. Ao titular de visto temporário de que trata o artigo 13, item 

VI, é vedado o exercício de atividade remunerada por fonte brasileira.

Ao contrário do entendimento das instâncias ordinárias, em que pese os 
artigos 97 e 98, da Lei n. 6.815/1980 restringirem o exercício de atividade 
remunerada ao estrangeiro em situação irregular no Brasil, não se exige que o 
condenado tenha uma promessa efetiva de emprego, com carteira registrada, 
podendo exercer qualquer atividade lícita e honesta, inclusive no mercado 
informal, que permita seu sustento e o de sua família.

Este é o entendimento da doutrina, in verbis:

Não se está exigindo, aqui, que o condenado tenha, por exemplo, uma 

promessa de trabalho na qual terá a sua carteira devidamente registrada. Há no país 

um percentual considerável correspondente àqueles que trabalham no chamado 

‘mercado informal’. São camelôs, vendedores ambulantes, artesãos, etc., que 

embora não tenham registro em sua carteira profissional, conseguem se manter, 

recebendo, muitas vezes, importâncias superiores à classe assalariada. Dessa forma, 

não está a lei exigindo que o condenado comprove que terá a sua carteira registrada 

quando estiver em liberdade, mas sim que, mediante um trabalho honesto, lícito, 

seja qual for, poderá subsistir. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 2ª Ed. 

Editora Impetus, Rio de Janeiro, 2003, p. 712).
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Ademais, ao contrário do que entendeu o acórdão impugnado, o art. 114 
da Lei das Execuções Penais exige a comprovação de estar trabalhando ou 
de possibilidade imediata de fazê-lo apenas para a progressão para o regime 
aberto.

Desse modo, negar a progressão para o regime semi-aberto ao condenado 
estrangeiro em situação irregular no país, pelo simples fato de estar impedido de 
exercer atividade remunerada no mercado formal, impõe condição discriminatória 
que veda a concessão do benefício, pela sua própria condição pessoal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior:

Processo Penal. Habeas corpus. Execução penal. Condenação por tráfico de 

entorpecentes (arts. 12 e 18, I da Lei n. 6.368/1976). Pena: 4 anos e 8 meses de 

reclusão. Estrangeira em situação irregular. Inexistência de processo de extradição 

em andamento. Possibilidade de progressão de regime, in casu. Parecer ministerial 

pela concessão da ordem. Ordem concedida, apenas para determinar a apreciação 

do pedido de progressão nos termos do art. 112 da LEP.

1. A hipótese destes autos difere de outras apreciadas por esta 5ª Turma, em 

que negado o benefício da progressão de regime a estrangeiro em razão de já haver 

processo ou ordem de extradição.

2. A simples condição de estrangeiro em situação irregular não impede o 

acesso do condenado à progressão de regime prisional.

3. Como bem ressaltou o ilustre representante do Parquet Federal, o art. 35 

do CPB dispõe que, no regime intermediário (semi-aberto), a regra é o trabalho 

interno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar que, por óbvio, 

não é regido pela CLT e independe de visto de permanência ou qualquer outro 

requisito de ordem administrativa.

4. Ordem concedida, em conformidade com o parecer ministerial, apenas para 

determinar que o Juiz da Execução aprecie o pedido de progressão nos termos do 

art. 112 da LEP. (HC n. 106.175-SP, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

DJe 15.12.2008).

Recurso especial. Execução penal. Estrangeiro em situação irregular. 

Livramento condicional. Requisitos objetivos e subjetivos atendidos. Art. 89 da Lei 

n. 6.815/1980. Vedação legal à prática de atividade remunerada que não obsta a 

concessão do benefício.

1. Na espécie, o Recorrido teve seu processo de expulsão arquivado com 

fulcro no art. 75, inciso II, alínea b, da Lei n. 6.815/1980 e, como reconheceram as 
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instâncias ordinárias, atende aos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão 

do benefício de livramento condicional.

2. Negar o livramento condicional ao condenado estrangeiro em situação 

irregular no país, pelo simples fato de estar impedido de exercer atividade 

remunerada no mercado formal, impõe condição discriminatória que veda a 

concessão do benefício apenas por sua própria condição pessoal.

3. A lei penal não exige que o condenado estrangeiro tenha uma promessa 

efetiva de emprego, com carteira registrada, mas sim que tenha condição de exercer 

qualquer trabalho honesto e lícito para prover sua subsistência e de sua família, 

ainda que na informalidade da qual sobrevive expressiva parte da população 

brasileira.

4. Recurso desprovido. (REsp n. 662.567-PA, 5ª Turma, Relator Ministro 

Laurita Vaz, DJ de 26.09.2005.)

Frise-se, ainda, que o processo de expulsão em desfavor do Paciente é 
procedimento de natureza administrativa, que não influi na execução de sua 
reprimenda, e do qual ainda não se sabe o resultado. Ora, o condenado não 
possui decreto de expulsão em seu desfavor e, conforme afirma, mantém união 
estável com brasileira, logo, não existe qualquer impedimento à progressão para 
regime prisional intermediário, que não equivale à liberdade.

Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer a decisão que deferiu 
ao Paciente a progressão de regime, visto que presentes os requisitos objetivo e 
subjetivo, conforme reconheceu o Juízo das Execuções e o Tribunal a quo, com 
a comunicação às autoridades competentes a respeito, da situação irregular do 
paciente no País.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 71.221-SP (2006/0262393-6)

Relatora: Ministra Laurita Vaz
Impetrante: Marcos Antônio Tavares
Advogado: Ilza Maria Macedo Haddad
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Paciente: Marcos Antônio Tavares (Preso)
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EMENTA

Habeas corpus. Penal. Homicídio qualificado. Ação penal originária. 
Magistrado. Exclusão de qualificadora. Dissimulação. Análise de 
prova. Impropriedade da via eleita. Necessidade de reexame do 
quadro fático-probatório. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do 
mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação 
suficiente.

1. A pretensão de descaracterização da circunstância qualificadora, 
ao argumento de que a dissimulação não se enquadra nas circunstâncias 
fáticas analisadas pelo Tribunal a quo, não merece acolhida, porquanto 
demandaria, necessariamente, incursão aprofundada no exame do 
material cognitivo produzido nos autos, sabidamente vedada nesta via 
exígua do writ.

2. Ademais, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de 
que o Tribunal só pode excluir as qualificadoras, quando se mostrarem 
absolutamente improcedentes, assim compreendidas aquelas 
desprovidas de um mínimo de lastro fático-probatório a ampará-las, o 
que não se vislumbra no caso ora em tela.  

3. A exasperação na fixação da pena-base, mantida pelo Tribunal, 
foi fundamentada pelo Juízo sentenciante nas circunstâncias de ter 
sido o crime premeditado, pelo que não há se falar em nulidade por 
falta de fundamentação. Circunstâncias judiciais reconhecidamente 
desfavoráveis. Periculosidade do agente aferida no caso concreto. 
Observância do art. 59 do CP.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer parcialmente do pedido e, 
nessa parte, denegar a ordem. Os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima, Napoleão 
Nunes Maia Filho, Jorge Mussi e Felix Fischer votaram com a Sra. Ministra 
Relatora.

Brasília (DF), 18 de dezembro de 2008 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 09.02.2009
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, 
impetrado por Marcos Antônio Tavares, em seu próprio favor, contra acórdão 
proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

 Segundo consta dos autos, o Impetrante/Paciente foi denunciado e 
processado, pois em “22 de agosto de 1997, no período noturno, em um matagal 
próximo da estrada de terra localizada na margem direita da Rodovia SP 123, 
que liga os municípios de Taubaté e Campos de Jordão, na altura do quilômetro 
14, nos limites territoriais do município de Tremembé, Estado de São Paulo, 
mediante torpeza, dissimulação e à traição, teria desferido dois disparos de arma 
de fogo em sua esposa Marlene Aparecida de Moraes Tavares, causando-lhe os 
ferimentos descritos em laudo necroscópico, que a levaram ao óbito”. (fl. 03)

A Ação Penal originária julgou procedente em parte a denúncia ofertada e 
o condenou, por incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 61, inciso II, alínea 
e, todos do Código Penal, às penas de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime 
integralmente fechado, e perda do cargo público de Magistrado.

O Impetrante/Paciente visa, com a presente impetração, “o cancelamento 
da qualificadora reconhecida no Acórdão condenatório, qual seja, a de que 
o crime teria sido cometido mediante ‘dissimulação’. No fim, postula-se pelo 
reconhecimento da violação do método trifásico de cálculo da pena” (fl. 04).

Com relação à qualificadora, sustenta que “No caso específico do habeas 
corpus, o que consta do quadro fático, deve ser aferido no sentido de estabelecer 
se em face dele a decisão tida como configuradora do constrangimento argüido 
foi a correta, ou não. [...] Ou, em outras palavras. Condenou-se o Paciente 
dizendo-se que sua conduta teria configurado a qualificadora de dissimulação. 
Mas a aferição do quadro fático mostra-se que não houve. Então, os fatos foram 
mal enquadrados e isso é constrangimento ilegal na medida em que gerou maior 
e maior privação do direito de ir e vir. [...]” (fl. 08).

Quanto à fixação da pena, aduz que o Tribunal a quo violou o artigo 59 do 
Código Penal, pois “agir com premeditação para a prática delitiva, e providências 
para dificultar apuração dos fatos não são circunstâncias que se enquadram no 
critério trifásico, já que este leva em conta o dolo provado, e não qualquer ação 
posterior do agente para buscar dificultar a apuração do ilícito.” (fl. 24)

Requer, assim, a concessão da ordem, para afastar a qualificadora da 
dissimulação, adequando-se o fato a figura descrita no caput do artigo 121 do 
Código Penal, bem como a redução da pena-base ao patamar mínimo.
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Instado a se manifestar o Ministério Público Federal, opinou pela denegação 
da ordem.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): De início, observa-se que a pretensão 
de descaracterização da circunstância qualificadora, ao argumento de que a 
dissimulação não se enquadra nas circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal 
a quo, não merece acolhida, porquanto demandaria, necessariamente, incursão 
aprofundada no exame do material cognitivo produzido nos autos, sabidamente 
vedada nesta via exígua do writ.

Aliás, em que pese o Paciente/Impetrante alegar ausência de fundamento 
na imputação da referida qualificadora, verifica-se em suas próprias razões 
o intuito de revolvimento da matéria fático-probatória nesta impetração, ao 
afirmar que “Não se pode deixar de observar que o acórdão menciona que a 
condenação se deu por indícios, sem provas cabais, pois não houve confissão, 
não houve testemunhas, não houve prova direita da ação e, principalmente, do 
modo pelo qual o homicídio foi praticado. A menção do Acórdão para reconhecer 
a dissimulação, foi que ‘apesar das encrencas e desavenças anteriores’, o Paciente 
teria fingido pretensão de reconciliação.” (fl. 16). Dessa última assertiva,  
vislumbra-se, inclusive, que houve motivação por parte do Tribunal de Justiça 
para aplicar a referida qualificadora.

A Corte a quo, portanto, soberana na análise valorativa dos elementos colhidos 
na instrução probatória, reconheceu, de forma devidamente fundamentada, 
a existência de suporte fático para aplicar a qualificadora da dissimulação, in 
litteris:

Passa-se ao exame das qualificadoras, de início a do motivo torpe que estaria 

ligada à perda da guarda dos filhos, da residência e outras conseqüências, assim 

como fatos comprometedores que teriam sido descobertos pela vítima a respeito de 

processos e parte sexual.

Pendeu a prova e as alegações finais apresentadas sobre os primeiros fatos 

apontados em face àquela cautelar que acabou perdendo.

Entretanto, levando-se em conta as brigas constantes do casal, a perda da 

guarda de filhos, ter que mudar da residência, não se pode dizer que agiu por 

motivo abjeto, no sentido de repugnar o sentimento norma, com reprovação.

[...] Porém, pelo que se coligiu, está evidente que agiu mediante 

dissimulação.
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Assim se entende, uma vez que apesar das encrencas e desavenças anteriores, 

fingiu que pretendia a reconciliação.

Apurou-se que na véspera foi com a vítima ao motel e no dia dos fatos, 

após diversos telefonemas, combinaram sair a fim de irem ao shopping e passear 

levando-a para a estrada onde ocorreram os fatos.

Diante do acontecido, está patente a qualificadora do inciso IV, no que toca a 

dissimulação, não porém sobre a traição. [...] (fls. 43/44).

Ademais, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o 
Tribunal só pode excluir as qualificadoras, quando se mostrarem absolutamente 
improcedentes, assim compreendidas aquelas desprovidas de um mínimo de 
lastro fático-probatório a ampará-las, o que, conforme visto acima, não se 
vislumbra no caso ora em tela. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

Criminal. HC. Homicídio qualificado. Júri. Exclusão qualificadora do motivo 

fútil. Impropriedade do meio eleito. Ordem não conhecida.

I. Hipótese em que o Conselho de Sentença reconheceu o motivo fútil, 

caracterizado pela simples desconfiança mantida pelo réu de que a vítima teria 

assediado a sua esposa, o que não justificaria a atitude extremada, mormente 15 

dias após o suposto incidente.

II. As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, 

quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem 

qualquer apoio nos autos, sendo que o habeas corpus é meio impróprio para tal 

análise, eis que envolveria reexame do conjunto fático-probatório.

III. A via estreita do habeas corpus é incompatível com a investigação probatória, 

nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à 

preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça 

decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Ordem não conhecida. (HC n. 56.825-RJ, 5ª Turma, Relator Ministro Gilson 

Dipp, DJ de 19.03.2007)

Por outro lado, cumpre também afastar a alegação de exasperação indevida 
na fixação da pena-base, que restou fundamentada pelo Tribunal Estadual da 
seguinte forma, in verbis:

Apesar de primário, agiu com dolo acima do normal, premeditado o delito, 

inclusive procurando providências para dificultar a apuração dos fatos, entre elas a 

raspagem das dez polpas papilares das mãos da ofendida.
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Em face ao exposto, a pena-base deve ficar um pouco acima do mínimo, ou 

seja, 13 anos de reclusão, aumentada em mais 6 meses por força da agravante do 

artigo 61, II, e, do Código Penal, contra cônjuge, apesar das desavenças existentes. 

(fl. 45).

Extrai-se, assim, ao contrário do que alega o ora Paciente/Impetrante, que 
foram analisadas as circunstâncias judiciais do caso concreto, considerando-as, a 
Corte a quo, desfavoráveis ao réu, mormente, pelo que se pode depreender, quanto 
à culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual, fundamentadamente, 
fixou a pena-base acima do mínimo legal.

Corrobora com esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte: 

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fixação da pena-

base acima do mínimo legal (15 anos de reclusão). Possibilidade. Circunstâncias 

judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, se a 

majoração da pena-base acima do mínimo legal restou devidamente motivada pelo 

Julgador, na forma do art. 59 do CPB, em vista do reconhecimento de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis do paciente, como sua intensa culpabilidade, as circunstâncias 

do crime, representadas pela forte premeditação para a prática criminosa e pela 

elevada quantidade de disparos efetuados (6, ao todo), bem como sua personalidade 

deturpada ou conduta social reprovável, uma vez que ficou foragido por 16 anos e 

não se interessou pelo paradeiro de sua família, o que demonstra uma censurável 

inversão de valores. Precedentes do STJ.

2. Ordem denegada, em conformidade com o parecer do MPF. (HC n. 87.028-

MS, 5ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 04.10.2007, 

DJ 29.10.2007 p. 296).

Habeas corpus. Latrocínio. Pedido de desclassificação do delito. Necessidade de 

reexame do quadro fático-probatório. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do 

mínimo legal. Crime perpetrado com extrema crueldade e violência. Fundamentação 

suficiente. Ausência de nulidade.

1. A pretensão de desclassificação do crime pelo qual foi o paciente condenado, 

nos termos em que foi deduzida, demanda, inevitavelmente, incursão na cera 

fático-probatória dos autos, o que, como é sabido e consabido, encontra óbice 

inarredável na estreiteza da via eleita, razão pela qual, nessa parte, não se conhece 

da argüição.

2. A exasperação na fixação da pena-base, mantida pelo Tribunal, restou 

fundamentada pelo Juízo sentenciante nas circunstâncias de ter sido o crime 

premeditado, “perpetrado com requintes de crueldade e violência, demonstrando 
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a periculosidade dos acusados”, pelo que não há se falar em nulidade por falta 

de fundamentação. Circunstâncias judiciais reconhecidamente desfavoráveis. 

Periculosidade do agente aferida no caso concreto. Observância do art. 59 do CP.

3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem. 
(HC n. 28.912-MS, 5ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ de 17.11.2003.)

Ante o exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, nessa parte, 
denego a ordem.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 93.932-SP (2007/0260505-7)

Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima
Impetrante: Silvana Helena de Paula
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Paciente: Ruy Alvaro Finhane Banzatto (Preso)

EMENTA

Processo Penal. Habeas corpus. Roubo e omissão de socorro. Prisão 
preventiva. Excesso de prazo. Fase de apresentação de memoriais. Arts. 
403 e 404 do CPP. Aplicação da Súmula n. 52-STJ. Prisão preventiva. 
Requisitos. Questão não-analisada pelo Tribunal de origem. Supressão 
de instância. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

1. Quanto ao excesso de prazo, aplica-se à hipótese o enunciado 
sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, conforme 
informações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o processo 
encontra-se na fase de apresentação de memoriais (arts. 403 e 404 do 
Código de Processo Penal).

2. Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca dos 
requisitos autorizadores da prisão preventiva, não pode o Superior 
Tribunal de Justiça analisar o tema, sob pena de indevida supressão de 
instância. Precedente do STJ.

3. Ordem denegada. 
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   ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, 
Jorge Mussi e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Relator

DJe 16.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima: Trata-se de habeas corpus, com 
pedido liminar, impetrado em favor de Ruy Alvaro Finhane Banzatto, preso 
preventivamente, em 04.03.2007, e denunciado pela suposta prática de roubo 
simples e omissão de socorro (arts. 157, caput, do Código Penal e 302, parágrafo 
único, III, da Lei n. 9.503/1997).

Insurge-se a impetrante contra acórdão proferido pela Quinta Câmara da 
Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a 
ordem ali impetrada (HC n. 01.105.889.3/4-0000-000), mantendo a custódia 
do paciente.

Sustenta, em síntese: a) excesso de prazo para a formação da culpa, pois 
já transcorreram mais de 230 dias sem previsão de encerramento da instrução 
criminal; b) ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; c) 
primariedade do paciente, bons antecedentes, residência fixa, profissão definida 
e em tratamento de câncer de próstata.

Requer, assim, a concessão da ordem para que a prisão do paciente seja 
relaxada, por excesso de prazo, ou a concessão da liberdade provisória, com a 
expedição do competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi por mim indeferido (fl. 96).

As informações requisitadas à autoridade apontada como coatora, com a 
documentação pertinente, foram prestadas às fls. 101 a 147.

O Ministério Público Federal, em parecer exarado pela Subprocuradora-
Geral da República Julieta e. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, opinou pela 
denegação da ordem (fls. 149 a 151).

 É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima (Relator): Como relatado, pretende a 
impetrante a concessão da ordem para que a prisão do paciente seja relaxada, 
por excesso de prazo, ou a concessão da liberdade provisória, com a expedição 
do competente alvará de soltura.

Quanto ao fundamento de excesso de prazo, aplica-se à hipótese o 
enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, conforme 
informações obtidas no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o processo 
encontra-se com a instrução criminal encerrada.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Habeas corpus. Processual Penal e Direito Penal Militar. Crime castrense. 

Facilitação de fuga de preso. Prisão em flagrante. Liberdade provisória. Indeferimento. 

Art. 270 do CPPM e art. 312 do CPP. Garantia da ordem pública e dos princípios 

da hierarquia e disciplina militar. Excesso de prazo. Fase do art. 427 do CPPM. 

Diligências complementares. Aplicação da Súmula n. 52 do STJ.

(...).

2. Aplica-se à hipótese, quanto à alegação de excesso de prazo na instrução 

criminal, o enunciado da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o 

processo-crime encontra-se na fase de diligências (art. 427, do CPPM).

3. Ordem denegada. (HC n. 29.265-PA, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, DJ de 24.11.2003).

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Artigo 242, § 

3º, do Código Penal Militar (latrocínio). Negativa de autoria. Matéria não apreciada 

pela Corte a quo. Preventiva. Excesso de prazo. Instrução criminal encerrada.

I - Concluída a instrução criminal, visto que o feito já se encontra em fase 

de inquirição das testemunhas de defesa, resta afastado, por ora, o alegado 

constrangimento ilegal por excesso de prazo. Aplica-se à espécie o verbete inscrito 

na Súmula n. 52-STJ (Precedentes).

(...).

Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. (HC n. 25.136-AM, 

Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 26.05.2003).

Além do mais, não houve manifestação do Tribunal de origem quanto aos 
requisitos constantes do art. 312 do CPP autorizadores da custódia cautelar do 
paciente, motivo pelo qual a análise do tema pelo Superior Tribunal de Justiça 
caracterizaria indevida supressão de instância.
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Portanto, não verifico, nesse momento, plausibilidade para a revogação da 
custódia preventiva.

Ante o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 23.654-AP (2008/0108271-0)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
Recorrente: Ministério Público do Estado do Amapá
Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Paciente: A R P T

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Lei Maria da Penha (Lei n. 
11.340/2006). Possibilidade de fixação, em unidades métricas, da 
distância a ser mantida pelo agressor da vítima. Expressa previsão legal 
(art. 22, III da Lei n. 11.340/2006). Violação legalmente autorizada 
ao direito de locomoção do suposto agressor. Fixação de alimentos 
provisionais. Alegação de inexistência de vínculo de parentesco entre 
acusado e a menor envolvida nos fatos. Inadequação da via do writ. 
Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso ordinário. Recurso 
ordinário desprovido.

1. Conforme anotado no parecer ministerial, nos termos da do 
art. 22, III da Lei n. 11.340/2006, conhecida por Lei Maria da Penha, 
poderá o Magistrado fixar, em metros, a distância a ser mantida pelo 
agressor da vítima - tal como efetivamente fez o Juiz processante da 
causa -, sendo, pois, desnecessário nominar quais os lugares a serem 
evitados, uma vez que, se assim fosse, lhe resultaria burlar essa 
proibição e assediar a vítima em locais que não constam da lista de 
lugares previamente identificados.

2. A questão relativa à existência, ou não, de parentesco entre o 
suposto agressor e a menor envolvida nos fatos demandaria atividade 
cognitiva incompatível com a via do writ, visto que não existem 
elementos suficientes nos autos a comprovar as alegações feitas pelo 
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recorrente, sendo pois, passível de verificação mediante procedimento 
judicial próprio.

3. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso.

4. Recurso Ordinário desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. 
Ministros Jorge Mussi, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. 
Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 02.03.2009

RELATÓRIO

 O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Cuida-se de Recurso Ordinário 
em habeas corpus, interposto pelo Ministério Público do Estado do Amapá, como 
decorrência de acórdão denegatório proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça 
daquele Estado, que manteve as medidas protetivas de urgência, deferidas pelo 
Magistrado de primeiro grau, sem a oitiva prévia do então paciente, assim como 
os alimentos provisionais. 

2. Sustenta o recorrente que a decisão atacada, ao não identificar claramente 
que locais não poderia o então paciente freqüentar, o magistrado, na pratica, o 
proibiu de frequentar qualquer local público ou privado, já que a indeterminação 
do comando o coloca em risco de ser preso por se encontrar em qualquer local onde, 
porventura, a ofendida esteja presente.

3. Aponta, ainda, constrangimento ilegal relativamente à fixação dos 
alimentos provisionais, em razão da possibilidade de vir a ser decretada a prisão 
do [então] paciente pelo inadimplemento de obrigação imposta ao arrepio da 
legislação de regência, pois impõe obrigação a ser adimplida em favor de quem 
sequer comprovou, como exige a lei, ter o direito de requerer o benefício, baseando-
se exclusivamente na alegação da ofendida.
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4. Opina a ilustre Subprocuradora-Geral da República Ana Maria Guerrero 
Guimarães pelo desprovimento do recurso (fls. 59 a 65).

5. Era o que havia para relatar. 

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Conforme anotado 
no parecer ministerial, nos termos da do art. 22, III da Lei n. 11.340/2006, 
conhecida por Lei Maria da Penha, poderá o Magistrado fixar, em metros, a 
distância a ser mantida pelo agressor da vítima - tal como efetivamente fez o 
Juiz processante da causa (fl. 07) -, sendo, pois, desnecessário nominar quais 
os lugares a serem evitados por aquele, uma vez que se assim fosse, lhe resultaria 
burlar essa proibição e assediar a vítima em locais que não constam da lista de 
lugares previamente identificados.

2. Tal proibição de aproximação, prossegue a ilustre representante 
ministerial:

(...) não infringe o direito de ir e vir, consagrado no art. 5°, XV da Constituição 

Federal. A liberdade de locomoção do ora paciente encontra limite no direito da 

vítima de preservação de sua vida e integridade física. Na análise do direito à vida e 

à liberdade, há que se limitar esta para assegurar aquela (fl. 63).

3. De outra parte, a questão relativa à existência, ou não, de parentesco 
entre o suposto agressor e a menor envolvida nos fatos demandaria atividade 
cognitiva incompatível com a via do writ, visto que não existem elementos 
suficientes nos autos a comprovar as alegações feitas pelo recorrente, sendo pois, 
passível de verificação mediante procedimento judicial próprio.

4. Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento 
ao Recurso Ordinário.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 24.262-ES (2008/0153307-8)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
Recorrente: Gilberto Rocha de Oliveira
Advogado: Thiago Piloni - Defensor Público
Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
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EMENTA 
Recurso ordinário em habeas corpus. Dois homicídios duplamente 

qualificados e destruição, subtração ou ocultação de cadáveres (art. 
121, § 2°, III e IV, e 211 c.c. art. 29, na forma do art. 69, todos do CPB). 
Recorrente condenado a 19 anos de reclusão. Juntada de matéria 
de jornal, em que admitida a autoria dos delitos. Inadmissibilidade 
da alegação de ilicitude da prova. Notícia elaborada a partir das 
declarações feitas pelo próprio recorrente e publicada com seu expresso 
consentimento. Observância ao art. 475 do CPP. Opina o MPF pelo 
desprovimento do recurso. Recurso ordinário desprovido.

1. A par da matéria jornalística ter sido elaborada a partir das 
declarações feitas pelo próprio réu e sua publicação ter ocorrido com 
seu expresso consentimento, o art. 475 do CPP expressamente permite 
a leitura de jornais na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, desde 
que a documentação tenha sido juntada aos autos com, pelo menos 3 
dias de antecedência, tal como observado na espécie.

2. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso.

3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. 
Ministros Jorge Mussi, Felix Fischer, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram 
com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 16.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Cuida-se de Recurso Ordinário 
em habeas corpus, interposto por Gilberto Rocha de Oliveira, contra acórdão 
denegatório proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
Santo.

2. Ficou o decisum assim ementado:
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Penal e Processual. Habeas corpus. Homicídio. Desentranhamento de prova. 

Entrevista dada pelo réu a jornal. Denegação da ordem.

1) Paciente que, de livre e espontânea vontade, concede entrevista a jornal 

narrando com riqueza de detalhes o modus operandi com o qual realizou o delito.

2) Não é ilícita a juntada de matéria jornalística como prova no caso dos autos, 

pois fora esta tomada com o consentimento do autor, sem a utilização de qualquer 

subterfúgio ilegal, e não se refere a dados considerados sigilosos no processo.

3) A prova foi requerida respeitando o prazo do art. 475 do CPP, que de 

marcada a Sessão de Julgamento no Tribunal do Júri, não merecendo qualquer 

reprimenda à juntada da prova aos autos do processo.

4) Ordem denegada (fls. 102).

3. Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado a 19 anos de 
reclusão, por infração aos arts. 121, § 2°, III e IV, e 211 c.c. art. 29, na forma do 
art. 69, todos do CPB.

4. Sustenta, em síntese, que a juntada aos autos de supostas declarações 
do recorrente a jornalistas constitui clara afronta ao seu direito ao silêncio, 
tratando-se, pois, de prova ilícita. Afirma que o recorrente não recebeu o alerta 
que poderia ficar calado; que as respostas às perguntas era uma faculdade, um ato 
necessariamente voluntário. E mais: não foi avisado que aquela entrevista serviria 
de prova, em juízo, contra ele. 

5. Requer, ao final, seja reconhecida a inadmissibilidade da juntada aos 
autos de qualquer entrevista do recorrente sobre os fatos narrados na denúncia, 
seja na forma de gravação ou de recorte de jornal.

6. Opina a ilustre Subprocuradora-Geral da República Célia Regina Souza 
Delgado pelo improvimento do recurso (fls. 132/136).

7. Era o que havia para relatar.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Constou do aresto 
impugnado:

A autoria do delito é confessa pelo paciente em entrevista concedida pelo 

mesmo à imprensa, em que este afirma ter assassinado barbaramente duas pessoas, 

e, não satisfeito, ainda decepou suas cabeças.

Não considero ilícita a juntada da matéria jornalística como prova, pois fora 

esta tomada com o consentimento do paciente. Este, de sua livre e espontânea 
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vontade, prestou as declarações solicitadas pelo repórter, narrando com riqueza de 

detalhes o modus operandi com o qual realizou o delito.

A este respeito o ilustre Procurador de Justiça Ulysses Gusman asseverou em 

seu bem lançado parecer acerca da matéria jornalística:

... o seu conteúdo não engloba nenhum dado sigiloso e até prova em contrário foi 
obtida licitamente, sem a utilização de qualquer subterfúgio ilegal.

Acrescento que o jornal apenas utilizou-se do seu direito e dever de informação 
e divulgação dos fatos ocorridos e o direito de informar decorre e é corolário de um 
outro que lhe dá origem e dá razão de existir: o direito da sociedade de ser informada, 
inexistindo ilicitude. Daí porque o conteúdo da matéria veiculada não pode ser tido 
como prova ilícita. (fls. 95v/96).

Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu art. 475 dispõe:

(...).

Verifica-se que a norma impõe uma conduta negativa (proibição) de exibição, 

no Tribunal do Júri, de documentos, entre os quais se inclui matérias jornalísticas. 

Percebe-se que o legislador ainda teve a sensibilidade de especificar jornais, pois 

este é o caso mais comum de exibição de documentos.

Pois bem, a mesma norma que dispõe sobre a regra negativa (da proibição) 

traz no bojo de sua redação a exceção: que não tiver sido comunicado à parte 

contrária, com antecedência, pelo menos, de 3 (três) dias.

Destarte, verifica-se que a conduta do MP, pugnando pela produção da 

prova, bem como do Magistrado condutor dos autos originários, se subsumem 

adequadamente ao comando legal, pois a prova foi requerida antes mesmo de 

marcada a Sessão de Julgamento no Tribunal do Júri, não merecendo qualquer 

reprimenda (fls. 105).  

2. Assim, no caso em exame, a par da matéria jornalística ter sido elaborada 
a partir das declarações feitas pelo próprio e réu e sua publicação ter ocorrido 
com seu expresso consentimento, o art. 475 do CPP, conforme salientou o ilustre 
representante ministerial, expressamente permite a leitura de jornais na sessão de 
julgamento do Tribunal do Júri, desde que tal documento tenha sido juntado aos 
autos com, pelo menos 3 dias de antecedência. Com mais razão, portanto, é possível 
a sua juntada aos autos quando ainda nem marcada a sessão de julgamento do 
Tribunal do Júri.

3. Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento 
ao Recurso Ordinário.

4. É como voto.
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 21.967-PR 
(2006/0102819-7)

Relator: Ministro Jorge Mussi
Recorrente: H G B
Advogado: Irineu de Oliveira e outro(s)
Recorrente: A R B M de S
Recorrente: A B M
Advogado: Eduardo de Moraes e outro(s)
T. Origem: Tribunal Regional Federal da 4a Região
Impetrado: Juízo Federal da 2a Vara Criminal da Seção Judiciária do 
                   Estado do Paraná
Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Recurso ordinário. Mandado de segurança. Decisão que 
determinou bloqueio de bens móveis. Preliminar de não conhecimento 
arguida pelo Ministério Público Federal. Ato acoimado de ilegal na 
impetração. Cabimento do writ. Pretensão afastada.

1. Não obstante a orientação de que é descabida impetração 
de mandado de segurança nos casos em que há recurso próprio, 
sendo o writ ajuizado com o intuito de tutelar alegado direito líquido 
e certo atingido por decisão apontada como ilegal, prudente que, 
excepcionalmente, conheça-se da ação constitucional, nos termos do 
art. 5º, LXIX, da CF, para fins de exame da ocorrência ou não da ofensa 
ventilada.

2. A decisão que determina o bloqueio de bens, embora passível 
de recurso de apelação, ex vi do disposto no art. 593, II, do CPP, pode, 
conforme a hipótese concreta, ser impugnada pela via do mandado 
de segurança, pois, havendo ilegalidade no ato, nada impede que seja 
corrigida pelo mandamus.

3. Preliminar ministerial rechaçada.

Arresto de bens, contas e aplicações financeiras. Medida 
decorrente de investigação da prática de crimes contra o sistema 
financeiro nacional e contra a ordem tributária. Materialidade e 
indícios suficientes da autoria delitiva. Garantia de satisfação de 
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eventual pena de multa, custas processuais e ressarcimento de 
danos. Art. 137 do CPP. Dispensabilidade de origem ilícita. Decisão 
devidamente fundamentada. Recurso improvido.

1. Se a medida acautelatória foi proferida em decorrência de 
indícios de que o recorrente - na qualidade de diretor de empresa 
offshore, com amplos poderes conferidos - supostamente realizou 
diversas operações financeiras ilícitas, mediante as chamadas contas 
“CC5”, é inviável acolher-se a tese de que a decisão objurgada foi 
proferida exclusivamente com amparo na responsabilidade objetiva, 
inaceitável na seara penal.

2. Os argumentos de que o recorrente era apenas diretor honorífico 
da instituição que, tudo indica, efetuou vultosa movimentação 
bancária e de que o numerário das recorrentes é proveniente de 
doação, não se prestam a desconstituir as decisões que determinaram 
os bloqueios de bens, porquanto para se concluir dessa forma é 
necessário o revolvimento aprofundado de provas, inadmissível na via 
do mandamus.

3. O arresto, decretado nos moldes do art. 137 do CPP, não 
pressupõe a origem ilícita dos bens móveis, pois a constrição, nesta 
hipótese, é determinada com o mero objetivo de garantir a satisfação, 
em caso de condenação, de eventual pena de multa, custas processuais 
e ressarcimento dos danos causados pela perpetração delitiva.

4. Sendo a denúncia oferecida e recebida pelo Juízo de Primeiro 
Grau, resta superada a pretensão de levantamento dos bens com 
suporte nos arts. 131, I, do CPP e 4º, § 1º, da Lei n. 9.613/1998.

5. Tratando-se o arresto de medida assecuratória, inexiste ofensa 
ao princípio da presunção de inocência e tornam-se despiciendas as 
condições pessoais favoráveis do recorrente, mesmo por que, caso não 
haja prolação de édito repressivo contra a sua pessoa, o levantamento 
dos bens será automático. 

6. Estando as decisões objurgadas devidamente motivadas 
na existência de materialidade e de indícios suficientes da autoria 
criminosa, não há o que se falar em ilegalidade, por ausência de 
fundamentação, a ser sanada pelo remédio jurídico impetrado 
originariamente ou pelo reclamo recursal. 

7. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido.
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ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. 
Ministros Felix Fischer, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima e Napoleão Nunes 
Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 02.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso ordinário em mandado de 
segurança interposto por H. G. B., A. R. B. M. DE S. e A. B. M, com espeque no 
art. 33 da Lei n. 8.038/1990, contra acórdão proferido pela Oitava Turma do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem no mandamus n. 
2005.04.01.048140-9, em que objetivava a cassação das decisões exaradas pelo 
Juízo da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba-PR, as quais bloquearam os bens, 
contas e aplicações financeiras dos recorrentes, em razão da suposta prática de 
delitos contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro, restando 
o aresto assim ementado:

Mandado de segurança. Arresto de bens móveis. Artigos 134 e 137 do CPP. 

Bloqueio de aplicações financeiras. Pressupostos. Materialidade do crime. Indícios 

de autoria. Presença. Falta de recursos para sustento. Ausência de provas. Quantias 

doadas a familiares. Ordem denegada.

1. Não é requisito para o arresto de móveis (art. 134 e 137 do CPP) terem 

sido adquiridos com a prática delitiva, o que torna despiciendas as alegações de 

constrição generalizada dos ativos financeiros e falta de indícios da sua origem ilícita. 

2. Indicando os exames periciais a movimentação irregular de vultosos recursos por 

meio das chamadas contas CC-5, resta demonstrada, em tese, a materialidade dos 

crimes insculpidos no artigo 22, caput e parágrafo único da Lei n. 7.492/1986. 3. A 

extensão das prerrogativas e poderes conferidos ao impetrante na posição de gestor 

da instituição bancária evidencia a presença de indícios suficientes de autoria, e 

torna pouco plausível a versão segundo a qual ocupava mero posto honorífico na 

pessoa jurídica, desconhecendo as operações financeiras realizadas. 4. Não há como 

acolher a tese de que os recursos constritos são necessários para a sobrevivência 

do impetrante e sua família, se investiu tais dividendos em aplicações de altíssimo 
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risco, além de ser detentor de grande patrimônio. 5. Considerando a magnitude 
do numerário objeto de liberalidade, e tendo em vista ser notório que, na prática 
de crimes contra o sistema financeiro, seus mentores costumam utilizar contas de 
terceiros para movimentar recursos ilícitos, mostra-se razoável que o arresto incida 
também sobre os valores doados pelo investigado às suas filhas. (fl. 1.405).

Informaram que o decisum vergastado foi prolatado ao fundamento do 
possível envolvimento do recorrente com operações ilícitas efetuadas pela 
offshore Trade Link Bank, com sede nas Ilhas Cayman, na qualidade de controlador 
(Inquérito Policial n. 607/2002).

Entendem que a determinação é nula por falta de fundamentação, ex vi do 
descrito no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois se valeu apenas de 
informações equivocadas por parte do Ministério Público Federal, porquanto H. 
G. B. não tinha o domínio em comento e sequer foi sócio ou cotista da referida 
instituição, figurando tão-somente, a pedido de amigo, como diretor honorífico, 
sem remuneração ou gestão (board), alegando, ainda, que a acusação foi 
construída em responsabilidade objetiva, descabida no Direito Penal.

Buscam demonstrar que não há qualquer documento assinado pelo 
recorrente que possa relacioná-lo à movimentação acoimada de ilícita por meio 
da conta corrente bancária n. 560-1 no Banestado, de Nova Iorque, daquele 
estabelecimento, e que nunca participou formal ou informalmente de operação 
financeira ilegal, asseverando que os créditos concedidos ao Banco Rural foram 
realizados sob a fiscalização do Banco Central do Brasil.

Fazem ver que na hipótese não há indícios da autoria e que a decisão 
emanada do Juízo Singular é genérica, porquanto não demonstrou qualquer 
relação entre o recorrente e os fatos investigados, assinalando que nos autos 
da Medida Cautelar n. 2005.70.00.023981-1 houve bloqueio abusivo também 
das contas das recorrentes, filhas de H. G. B., e fruto natural de doação, 
ambas no Citibank, e que não são alvo de averiguação criminal, sendo certo 
que os respectivos valores são originários de aquisição de ações preferenciais 
nominativas do Banco Rural, investimento que perdurou durante cinco décadas.

Sustentaram que os valores arrestados são de proveniência lícita e resultado 
de longo trabalho honesto, destacando que os fatos sub judice referem-se ao 
período compreendido entre o meses de abril de 1996 e dezembro de 1997, 
inviabilizando, por isso, a aplicação da Lei n. 9.613/1998, pertinente ao crime 
de lavagem de dinheiro, ressaltando, ainda, que integrou a apontada diretoria 
somente a partir de 1998.

Alegaram que o recorrente não tem qualquer vínculo à Deal Financial e que 
a medida excepcional foi determinada sem o devido processo legal.
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Noticiaram que se passaram mais de 6 (seis) meses da constrição efetivada 
sem que o Ministério Público tivesse oferecido denúncia contra os recorrentes, 
motivo pelo qual entendem que na hipótese não se fazem presentes os indícios 
da autoria e a comprovação da materialidade, indispensáveis às determinações 
das medidas objurgadas.

Asseveraram que ultrapassado o lapso de 120 (cento e vinte) dias, sem 
que o Órgão da Acusação propusesse a instauração de ação penal, determina a 
lei processual o levantamento dos bens e, narrando quanto ao estado de saúde 
da esposa do recorrente, arguiram que necessita do numerário constrito para 
custear medicamento de preço elevado.

Discorrendo a respeito das condições pessoais favoráveis do recorrente 
e fazendo menção ao princípio da presunção de inocência, aduziram que os 
mencionados bloqueios deram-se de forma ilegal e indiscriminada, postulando, 
assim, o provimento do recurso, para que se determine o levantamento imediato 
dos valores arrestados, nos termos do art. 131, inciso I, do Código de Processo 
Penal e art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.613/1998.

Instruíram o inconformismo com os documentos acostados a fls. 1.457 usque 
1.468, o qual, admitido no Tribunal de Origem e contra-arrazoado, ascendeu a 
esta Corte de Justiça, tendo a douta Subprocuradoria-Geral da República opinado 
pelo seu não conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do reclamo.

Sobreveio petição informando que restou decidido pelo Tribunal a quo que 
a Justiça Federal de Belo Horizonte é a competente para apreciar e julgar as 
questões relacionadas à apuração em testilha, reprisando a postulação quanto à 
pretensão de provimento da irresignação (fls. 1.608 a 1.659).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Inicialmente, mister examinar a 
preliminar de não conhecimento aventada pelo Ministério Público Federal, 
por ocasião das contrarrazões ofertadas ao recurso ordinário, e adotada como 
fundamentação na manifestação exarada pela Subprocuradoria-Geral da 
República, no sentido de que o mandado de segurança não é cabível para o fim 
almejado pelos recorrentes, qual seja, o levantamento de bens bloqueados em 
decorrência de investigação pela suposta prática dos delitos contra o Sistema 
Financeiro Nacional e contra a Ordem Tributária.

Sabe-se que a decisão que determina arresto de bens móveis, pela exegese 
do inserto no inciso II do art. 593 do Código de Processo Penal, ou seja, por ter 
força definitiva, é passível de recurso de apelação.
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Por outro lado, não é menos verdade que, a teor do constitucionalmente 
estabelecido no inciso LXIX do art. 5º, com o intuito de proteção de direito 
líquido e certo, é cabível a impetração de mandado de segurança, caso constatada 
ilegalidade na decisão objurgada.

Portanto, não obstante a orientação de que é descabido o ajuizamento de 
mandado de segurança nas hipóteses em que há recurso próprio (Súmula n. 267-
STF), sendo o writ impetrado com o intuito de tutelar alegado direito líquido e 
certo atingido por ato apontado como ilegal, prudente que, excepcionalmente, 
conheça-se da ação constitucional, nos termos do dispositivo mencionado, para 
fins de exame da ocorrência ou não da ofensa apontada.

A respeito da discussão que gira em torno da questão, por oportuna, 
colaciona-se lição de Douglas Fischer, Procurador Regional da República, que, 
com peculiar sapiência, destaca que em casos excepcionais é possível o manejo 
do mandamus, veja-se:

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a impetração do 

mandado de segurança quando subtraído das partes direito líquido e certo, 

escancarando-se, o ato atacado, em um abuso do direito, mesmo que se postule 

no writ uma natureza satisfativa e, em determinadas situações, que tenha ela a 

finalidade substitutiva do recurso próprio (Recursos, habeas corpus e mandado de 
segurança no processo penal: doutrina e jurisprudência. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 

2008, p. 248/249).

Adiante, o doutrinador traz a ensinança do saudoso Hely Lopes Merirelles, 
extraída da renomada obra Mandado de Segurança, leia-se:

Assim, tem-se dito, há muito, ser ‘cabível mandado de segurança contra ato 

judicial de qualquer natureza e instância, desde que ilegal e violador de direito 

líquido e certo do impetrante e não haja possibilidade de coibição eficaz e pronta 

pelos recursos comuns’, pois não haveria ‘[...] motivo para restrição da segurança em 

matéria judicial, uma vez que a Constituição da República a concede amplamente 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou data, quando 
o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX). Provenha 

o ato ofensor do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, o mandamus é o remédio 

heróico adequado, desde que a impetração satisfaça seus pressupostos processuais. 

[...]’. Assim, é de se considerar que ‘a só existência do recurso processual cabível não 

afasta o mandado de segurança se tal recurso é insuficiente para coibir a ilegalidade 

do Judiciário e impedir a lesão ao direito evidente do impetrante. Os recursos 

processuais não constituem fins em si mesmos; são meios de defesa do direito das 
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partes, aos quais a Constituição aditou o mandado de segurança, para suprir-lhes 
as deficiências e proteger o indivíduo contra os abusos da autoridade, inclusive a 
judiciária. Se os recursos comuns revelam-se ineficazes na sua missão protetora do 
direito individual ou coletivo, líquido e certo, pode seu titular, usar, excepcional e 
concomitantemente, o mandamus (p. 249).

Complementando, ainda, seu entendimento o ilustre Procurador cita julgado 
do Supremo Tribunal Federal, no qual restou consolidado que “o princípio 
cristalizado na Súmula n. 267 - de não-conhecimento de mandado de segurança 
contra ato judicial passível de recurso ou correição - não tem elastério poderoso 
a impedir o uso do remédio heróico quando a via normal se apresente inócua ou 
excessivamente demorada para impedir, de pronto, os malefícios de ilegalidades 
evidentes ou de imperdoável abuso de poder” (p. 250).

Idêntico raciocínio é explicitado por Lúcio Santoro de Constantino na obra 
Recursos criminais, sucedâneos recursos criminais e ações impugnativas autônomas 
criminais, leia-se:

A regra é que o mandado de segurança seja inadmissível para atacar ato 
judicial quando existente recurso ou correição parcial. Neste sentido, inclusive, 
segue a Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal e que refere que não cabe 
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Ocorre 
que o Supremo Tribunal Federal tem abrandado este rigor, admitindo mandado de 
segurança contra decisão judicial que comporte recurso ou correição, desde que do 
ato impugnável advenha dano irreparável ao impetrante, cabalmente demonstrado 
(2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 327-8).

Na mesma linha vide: Ada Pellegrini Grinover et alii, in Recursos no 
processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, 
reclamação aos tribunais. 3ª ed. São Paulo: RT, p. 393; Edilson Mougenot Bonfim, 
in Processo penal. São Paulo: Saraiva, 2005, v. 2, p. 175; André Eduardo De 
Carvalho Zacarias, in Teoria e prática do mandado de segurança em matéria 
criminal. Leme: Edijur, 2003, p. 29; e Fernanda Cardoso Castro Tourinho, in 
Mandado de segurança criminal. São Paulo: IOB, 2008, p. 82.

Assim, a decisão que determina o bloqueio de bens, embora passível 
de recurso de apelação, ex vi do disposto no art. 593, inciso II, do Código de 
Processo Penal, pode, conforme a hipótese concreta, ser impugnada pela via do 
mandado de segurança, pois caso haja ilegalidade no ato, nada impede que seja 
corrigida pelo mandamus, razões pelas quais se afasta a preliminar suscitada 
pelo Parquet Federal, porquanto é necessário o seu conhecimento para se aferir 
a ocorrência ou não de possível ilegalidade nas decisões que determinaram os 
bloqueios impugnados.
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Antes, porém, de adentrar-se nos argumentos expostos no recurso, impende 
ressaltar que nos autos do Conflito n. 84.190-MG, da relatoria do Excelentíssimo 
Senhor Ministro Felix Fischer, em 29 de abril do ano passado, restou definido 
que o Juízo Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais 
é o competente para apreciar e julgar o procedimento criminal em testilha, e 
consoante informado pelos recorrentes e conforme pesquisa realizada no sítio 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (http://www.trf1.gov.br), em 1º de 
setembro passado, foram ratificadas todas as decisões proferidas nos autos em 
epígrafe, persistindo, portanto, as razões deduzidas no reclamo mandamental.

A primeira alegação que se extrai do recurso ordinário é a de que a 
determinação vergastada é nula por ausência de fundamentação, sob a motivação 
de que o recorrente figurava na Trade Link Bank apenas como diretor honorífico 
e em razão de amizade, interpretando, então, que a acusação que lhe é assestada 
está amparada tão-somente na responsabilidade objetiva, inconcebível no direito 
penal. De igual modo, e negando qualquer participação ou autoria nos fatos 
investigados, afirma que não há qualquer prova com o condão de relacioná-lo às 
movimentações financeiras em testilha.

Entretanto, não é o que se observa do processado.

Verifica-se que a decisão hostilizada é oriunda da notícia de que o recorrente 
era um dos controladores da empresa Trade Link Bank, offshore que, em tese, 
está envolvida na efetivação de operações financeiras ilegais, decorrentes do 
conhecido “Caso Mensalão”.

Ora, consoante se depreende dos documentos que instruíram a impetração 
originária, o Departamento de Polícia Federal em Foz do Iguaçu-PR, mediante 
portaria, em setembro de 2002 instaurou o Inquérito n. 607/2002, com o 
intuito de investigar os fatos informados no procedimento n. 207/1998 pelo 
Ministério Público Federal, haja vista a constatação de que, a princípio, entes 
utilizaram-se, “em larga escala, de contas de domiciliados no exterior (CC5), 
geralmente de titularidade dos conhecidos ‘laranjas’, através das quais, em curto 
espaço de tempo, promoveram imensurável evasão de divisas, mediante remessa 
fraudulenta de valores para o exterior” (fl. 59).

Na referida determinação policial restou indicada, pelo Laudo Pericial 
n. 675/2002, “a chegada até o destino final dos valores aportados na Conta 
n. 560-1, de titularidade de Trade Link Bank, mantida na extinta agência do 
Banestado/NY, a qual movimentou a quantia de US$ 698,4 milhões, provenientes 
em sua grande maioria, de contas brasileiras ‘de não residentes ou domiciliados 
no exterior’, as chamadas CC5” (fls. 59), sendo então autuada a peça indiciária 
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para fins de averiguação da ocorrência dos crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional e contra a Ordem Tributária, consistentes nas condutas tipificadas nos 
arts. 22 e seu parágrafo único da Lei n. 7.492/1986, 1º, inciso I, e 2º, inciso I, 
ambos da Lei n. 8.137/1990, 1º, incisos V, VI, VII, § 1º, incisos I, II e III, e § 2º, 
incisos I e II, da Lei n. 9.613/1998.

Infere-se ainda da documentação que acompanhou a inicial do mandamus, 
que as investigações originaram-se haja vista comunicado do Banco Central do 
Brasil ao Ministério Público e à Receita Federal no sentido de que Foz Do Iguaçu 
Factoring Ltda., na sua função de monitorar a atividade de câmbio, deparou-se 
com transferências estrangeiras em reais, envolvendo contas de domiciliados 
no exterior, entre 28.11.1995 a 02.01.1996, no valor de US$ 106.241.912,77 
(cento e seis milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e doze dólares 
dos Estados Unidos e setenta e sete centavos), os quais aparentemente são 
incompatíveis com o aporte de capital da apontada empresa, o que levou a 
instituição a concluir pela existência de indícios de que estava “promovendo a 
saída do país de recursos pertencentes a terceiros” (fls. 65 e 66).

Dando continuidade à apuração dos fatos, a Polícia Federal requereu à 
Secção Judiciária da Justiça Federal em Foz de Iguaçu-PR a quebra de sigilo 
bancário e fiscal daquela empresa e das pessoas jurídicas do Banestado e Banco 
Integracion S/A relacionadas às operações apontadas (fls. 76 e 77), a qual foi 
deferida, por entender a autoridade judicial que era necessária “para desvendar 
a verdade a respeito dos fatos relatados no inquisitório”, e ao fundamento de 
que o “envolvimento dos indiciados e a movimentação de vultosas quantias, 
incompatíveis com seus cadastros bancários, revelam a possível existência de um 
grande esquema destinado a promover evasão de divisas do país, sem autorização 
legal, mediante utilização de artifícios para ocultamento de identidade dos 
responsáveis pelas transferências internacionais com o objetivo de dificultar o 
rastreamento dos recursos” (fls. 80), tudo na exegese dos arts. 38, § 1º, da Lei 
n. 4.595/1964, 2º, inciso III, da Lei n. 9.034/1995, e 198, parágrafo único, do 
Código Tributário Nacional.

Na seqüência, diante do apurado em depoimentos de pessoas que prestaram 
serviços ao Banco Central do Brasil no caderno indiciário (fls. 85/93), solicitou a 
autoridade policial ao Juízo Federal da 2ª Vara de Foz de Iguaçu-PR autorização 
para que a diretoria do Banestado S/A disponibilizasse o acesso de dados, registros 
e informações bancárias das contas correntes de sua agência na cidade de Nova 
Iorque/EUA, com auxílio de técnicos indicados pelo Bacen e acompanhamento do 
Ministério Público Federal (fls. 94 a 100). De posse do material coletado, postulou 
ao Instituto Nacional de Criminalística de Brasília-DF a elaboração do supracitado 
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Laudo Pericial Financeiro (fls. 109 a 115) que, posteriormente, recebeu o 
protocolo de n. 675/2002, no qual restou avaliado que houve movimentação 
financeira no quantum aproximado de 14,9 bilhões de dólares (fls. 552 a 782). 
Na perícia, constataram-se diversas transações bancárias concernentes à conta 
corrente n. 560-1, da titular Trade Link Bank (fls. 584, 585, 589 a 591, 595, 596, 
604 a 674, 676 a 735, 739 a 749 e 753 a 782).

Pois bem. Os experts procederam exame na referida conta bancária, sendo 
que da documentação aferiram a presença de diversos dados relacionados ao 
recorrente (fls. 142 a 172) e dada vista do procedimento ao Órgão Ministerial, 
houve manifestação pela competência da Circunscrição Judiciária de Belo 
Horizonte-MG para continuar as diligências investigatórias, cujo parecer restou 
acolhido pelo Juízo Singular (fls. 184). Aquele Juízo, porém, entendeu que 
o competente para tanto era o da 1ª Vara Criminal de Foz de Iguaçu-PR (fls. 
196/197), que todavia remeteu os autos para a 2ª Vara Criminal de Curitiba-PR 
(fls. 199/200).

Na sequência, a Procuradoria da República no Estado no Paraná, com 
suporte no até então investigado e dissertando a respeito das suspeitas do 
envolvimento da Trade Link Bank no “esquema” indigitado como ilegal, requereu 
diligências com relação a alguns supostos envolvidos, entre estes o recorrente 
(fls. 221/248/447). Na oportunidade, foram acostados diversos documentos 
pertinentes à aludida empresa (fls. 253, 260, 261, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 
337, 344 a 351, 354 a 356, 363, 396, 400 a 404, 420, 431 e 438).

O pleito ministerial foi acolhido, sendo, então, determinada a “quebra de 
sigilo bancário e bloqueio de contas no exterior e de busca e apreensão na sede do 
Banco Rural (escritórios de Guilherme Rocha Rabello, Holton Gomes Brandão 
e José Henrique Horta Neves)” (fl. 439), entre outros (fls. 452 a 454), sendo 
mister transcrever trecho da decisão que assim concluiu, ad litteram:

O Trade Link Bank é uma empresa offshore, constituída em paraíso fiscal - 

Ilhas Cayman, aparentemente controlada por brasileiros ligados ao Grupo Rural, 

conforme se demonstra a seguir.

[...].

Sabino Correa Rabello, fundador do Banco Rural e hoje falecido, também foi 

identificado como um dos controladores do Trade Link Bank, conforme se verifica 

em ata de reunião da diretoria dessa offshore, encontrada na agência Banestado/

NY. Conforme os documentos apreendidos nessa agência bancária, seriam também 

controladores do Trade Link Bank: Renato Scaf (Presidente), Holton Gomes Brandão 

(Diretor), Carl Boonstra (Diretor).
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Sabino Correa Rabello, Holton Gomes Brandão e José Henrique Horta Neves 

faziam parte do rol de pessoas que podiam assinar documentos da offshore junto à 

agência Banestado/NY.

O relacionamento entre o Trade Link e Grupo Rural também é revelado pela 

intensidade de transações mantidas entre essa offshore e outras empresas desse 

grupo. A análise da conta mantida pela Trade Link junto à agência Banestado/NY 

indicou que significativa parte dos recursos que transitaram por essa conta foram 

transferidos para contas mantidas naquela mesma instituição pelo Banco Rural S/A 

(1.244-6), IFE Banco Rural (Uruguay) S/S (1.162-8); Rural International Bank 

(1111-3), Rural Securites International (1.446-5), todas empresas integrantes do 

Grupo Rural.

Acrescente-se que o grupo Rural remeteu ao exterior, entre 1996 e 2000, US$ 

4.856.693.134,76, através de contas CC5 mantidas pelo IFE Banco Rural e Rural 

International Bank.

Dados levantados pelos peritos da Polícia Federal a partir dessa conta 

revelaram ainda intenso fluxo de recursos da conta mantida pelo Trade Link Bank na 

agência Banestado/NY com outras contas mantidas nessa instituição por ‘doleiros’ 

brasileiros, tais como a June International Corporation, controlada por Alberto 

Youssef, já condenado por operações no mercado negro de câmbio.

Outro relacionamento que revela a provável ilicitude das atividades do Trade 

Link Bank é com a conta Lonton, mantida junto à Beacon Hill Services Corporation, 

instituição financeira clandestina que operava nos Estados Unidos e foi liquidada 

por autoridades norte-americanas em 2002 sob suspeita de envolvimento com 

lavagem de dinheiro [...].

O Trade Link, assim como o IFE Banco Rural (Uruguay) S/A e o Rural 

International Bank figuram entre as pessoas jurídicas que tiveram movimentação 

mais intensa com essa conta (acima de US$ 500.000,00).

Outro dado relevante é que o Trade Link Bank não é apenas uma offshore, 

operando também como instituição financeira, conforme revela o fato de estar 

registrado, sob n. 413.280, junto ao Clearing House Interbank Payment System - 

sistema de compensação internacional do qual a offshore é integrante. Reforça-se 

assim, a suspeita de que o Trade Link opera como braço do Grupo Rural no exterior, 

sendo utilizada para operações em que há ocultação dos clientes envolvidos, da 

origem e do destino dos recursos.

Recentemente, novos indícios de que o Trade Link Bank e as contas por ele 

mantidas no exterior vem sendo utilizados para fins ilícitos.
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Em depoimento prestado à CPMI dos Correios, o publicitário Duda Mendonça 

revelou que recebeu no exterior recursos não declarados às autoridades brasileiras, na 

conta 0010012977 do Bank Boston, aberta em nome de uma offshore, a Dusseldorf.

Os recursos foram pagos pelas offshores Trade Link Bank, Deal Financial 
Corporation e Radial Enterprise (fls. 449 a 451).

Ao apreciar especificamente o pedido do Ministério Público Federal referente 
ao bloqueio das contas da offshore Trade Link Bank, a autoridade judicial, repisou 
os fundamentos transcritos (fls. 474 a 480), tendo o Órgão Acusador aditado 
o pleito em desfavor do recorrente (fls. 485 a 489), que também foi atendido 
(fls. 533 a 537), motivado na legislação processual penal e no art. 4º da Lei 
n. 9.613/1998, diante da necessidade de, em caso de condenação, garantir 
o pagamento de eventual sanção de multa, despesas processuais e possível 
perdimento de bens, assinalando, in verbis:

Conforme consignado nas decisões de fls. 384 a 392 e 424 a 427, há indícios 

de que essas offshores vêm sendo utilizadas para a prática de crimes contra o sistema 

financeiro nacional e de lavagem de dinheiro. Também foi indicado que, de acordo 

com os documentos colhidos durante a investigação, os requeridos Guilherme Rocha 

Rabello, José Henrique Horte Neves, Holton Gomes Brandão e Oduvaldo Pinheiro 

de Freitas Seriam os controladores da offshore Trade Link Bank [...] (fl. 533).

Mais adiante, citando doutrina, o decisum esclareceu que a medida se 
revelava imprescindível, haja vista que o lapso a transcorrer até a conclusão da 
ação principal pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, “consistente 
na ineficácia de eventual provimento jurisdicional condenatório, ao menos no 
que se relaciona com medidas que teriam (ou deveriam ter) efeito no patrimônio 
dos acusados” (fl. 534).

Assim, foram bloqueados R$ 1,58 milhões da conta n. 53.208.110, da 
agência n. 037, do Citibank, da titularidade do recorrente, sendo, porém, 
posteriormente, averiguada a existência de “outras duas contas mantidas nessa 
mesma agência, titularizadas pelas filhas de Holton, cujos recursos seriam 
provenientes da alienação de participação societária no Banco Rural, cuja 
propriedade seria do próprio investigado Holton”, motivo pelo qual, entendendo 
que havia “indícios de que os recursos mantidos nas contas de suas filhas, que 
alçam o montante de R$ 9,26 milhões (fl. 21), seriam, na realidade, pertencentes 
ao investigado Holton Gomes Brandão”, determinou o bloqueio das referidas 
contas, e demais investimentos delas oriundos, também para garantia de efeito 
patrimonial de eventual condenação penal, assinalando, ainda, a possibilidade 
“de levantamento da medida caso não seja demonstrado que os recursos foram 
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provenientes da alienação de ações ou de outra transferência feita pelo investigado 
para as contas titularizadas pelas suas filhas” (fls. 1.270/1.272).

O acórdão recorrido bem esclareceu que “Com respeito à prova da 
materialidade, exigida pelo art. 137 do CPP, conforme Laudo Pericial n. 675/2002 
do Instituto de Criminalista da Polícia Federal (fls. 142 a 147) foi movimentado 
na agência do Banestado em Nova Iorque/EUA, através da conta n. 1.446-5, 
titularizada pela instituição financeira Trade Link Bank, das Ilhas Cayman, 
recursos da ordem de US$ 698.400.000,00 (seiscentos e noventa e oito milhões e 
quatrocentos mil dólares americanos). Segundo o Ministério Público, tais valores 
advém de ‘contas brasileiras de não-residentes ou domiciliados no exterior, as 
chamadas CC-5’ (fl. 178).

No que pertine aos indícios de autoria, alegam os impetrantes que as operações 
financeiras ocorreram entre abril/1996 e dezembro/1997, enquanto o Ministério 
Público teria apurado que Holton integrou a diretoria da Trade Link Bank a partir de 
janeiro de 1998 (fl. 10).

Porém, tal assertiva, a princípio, mostra-se equivocada, pois as informações 
obtidas pelo Parquet, oriundas do Registro de Companhias do Governo das Ilhas 
Cayman, onde aquela pessoa jurídica tem sua sede, é que datam daquele mês (fl. 
143). Com efeito, segundo se depreende do documento aposto às fls. 157/159, já 
em 12.06.1996 foi realizada reunião entre os diretores da instituição financeira em 
comento, de cuja ata o primeiro impetrante foi um dos signatários, como membro do 
quadro de administradores.

Ademais, nessa mesma reunião, verifica-se que foi deliberado, pelos diretores 
do Trade Link Bank, conceder a Holton poder de, sozinho, firmar em nome do banco 
operações financeiras sem restrições de valores (fl. 157).

Diante de tais fatos, revela-se descabido, a princípio, alegar a falta de indícios 
de sua responsabilidade, pois é pouco plausível que, face à extensão de suas 
prerrogativas como gestor, ocupasse mero posto ‘honorífico’ naquela pessoa jurídica, 
desconhecendo as significativas movimentações financeiras realizadas (fl. 1.396).

Inviável, portanto, falar-se em ausência de indícios suficientes à medida 
assecuratória, pois o que se observa do contido na decisão hostilizada é que a 
imputação contra o recorrente não se cinge exclusivamente ao cargo exercido, 
mediante a vedada responsabilidade objetiva, mas especialmente pelos poderes 
a ele conferidos em função de ser diretor, sendo importante assinalar que para 
se entender de forma contrária demandaria discussão aprofundada quanto 
às provas e fatos, à qual não se presta a via mandamental, porquanto não é o 
instrumento hábil à valoração dos elementos probatórios colacionados, como 
pretende a impetração.
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Do entendimento jurisprudencial deste Tribunal cita-se:

Criminal. RMS. Busca e apreensão. Prova ilícita. Ilegalidade não-demonstrada 

de pronto. Impropriedade do meio eleito. Legalidade da decisão. Fundamentação 

suficiente. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

O mandado de segurança constitui-se em meio impróprio para a análise de 

questões que exijam o reexame do conjunto fático-probatório – como as alegações 

de que a decisão que determinou a busca e apreensão na residência, no escritório e 

veículos do recorrente estaria fundamentada exclusivamente em prova ilícita, se não 

demonstrada, de pronto, qualquer ilegalidade.

A busca e apreensão, como meio de prova admitido pelo Código de Processo 

Penal, deverá ser procedida quando houver fundadas razões autorizadoras a, dentre 

outros, colher qualquer elemento hábil a formar a convicção do Julgador.

Não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a busca e apreensão, 

se esta foi proferida em observância ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, 

visando a assegurar a convicção por meio da livre apreciação da prova.

Não obstante ser cabível a utilização de mandado de segurança na esfera 

criminal, deve ser observada a presença dos seus requisitos constitucionais 

autorizadores.

[...].

Recurso parcialmente conhecido e desprovido (RMS n. 18.061-SC, rel. Min. 

Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03.03.2005, publicado no DJ de 28.03.2005, 

p. 294).

Melhor sorte não assiste aos recorrentes, no que toca à assertiva de que os 
bloqueios determinados em relação às contas das filhas de H. G. B., do Citibank, 
são abusivos, ao fundamento de que retratam doação feita em vida, na qualidade 
de adiantamento de herança, e oriundas de investimento de cinco décadas, 
totalizando o numerário de R$ 9.260.000,00 (nove milhões e duzentos e sessenta 
mil reais), por que, não obstante o arresto deva recair apenas sobre os bens do 
indiciado, conforme bem ressaltado no acórdão recorrido, “notório que em crimes 
contra o sistema financeiro seus autores costumam utilizar contas titularizadas por 
terceiras pessoas para movimentar dividendos irregulares. Assim, aproveitam-se de 
relações de confiança para simular a propriedade dos recursos ilícitos”, destacando, 
ademais, com suporte nos fundamentos exarados pelo Juízo Singular, que há 
indícios de que os valores pertencem, na verdade, ao recorrente e que, restando 
comprovado o afirmado no inconformismo, é “possível eventual ‘levantamento 
da medida, caso não seja demonstrado que os recursos foram provenientes da 
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alienação das ações ou de outra transferência feita pelo investigado para suas 
filhas’ (fl. 1.270)” (fl. 1.398).

Salienta-se, por outro vértice, que o fato de que a proveniência do numerário 
que pretende desbloquear ser lícita, decorrente de trabalho honesto, e referente 
à data posterior à acusação não tem o poder de desconstituir a decretação 
fustigada, haja vista a medida excepcional ter sido acolhida com suporte nos 
arts. 134 e 137 do Código de Processo Penal, não por ser oriundo de atividade 
delitiva, mas para garantir, reitera-se, o ressarcimento dos danos provenientes 
da perpetração das supostas infrações, além do pagamento das despesas do 
processo e de possíveis sanções pecuniárias, sendo inócuas as teses defensivas 
ventiladas, em especial a de que a decisão determinou o arresto de forma 
genérica e indiscriminada, porquanto prescinde relação direta com os crimes 
apurados e objetiva a reparação de prejuízos deles sim decorrentes.

A título ilustrativo, cita-se doutrina concernente à origem do instituto do 
arresto:

A palavra arresto, vem do francês arrêt, e significa prisão, embargo, 

impedimento. Mas o instituto que ora se estuda, parece não se identificar com a 

origem francesa, consoante analisa Romeu Pires de Campos Barros:

Tal etimologia não deve fazer supor que o instituto tem origem francesa. 

Na verdade, o arresto do devedor é produto do Direito Costumeiro medieval 

e se destinava a embargar os passos do devedor fugitivo ou que se preparava 

para fugir. Era providência extrajudicial e cautelar, forma de exercício direto 

das próprias razões e não de processo judiciário. Dirigia-se contra o próprio 

devedor, não contra o patrimônio dele ou, pelo menos, não apenas contra 

os bens. Só em época mais avançada é que passou a recair somente sobre 

as coisas do devedor, mas ainda como penhor privado, não judicial como o 

seqüestro. Isto explica o fato de os italianos, que usam a palavra seqüestro 

tanto para designar o nosso seqüestro, de coisa litigiosa, quanto o arresto 

indiscriminado de quaisquer bens do devedor, chamarem o primeiro seqüestro 

judiciário e ao outro conservativo.

Como já frisado, sempre se fez confusão entre seqüestro e arresto nos direitos 

português e brasileiro.

Dada tal confusão, resulta que, no Código de Processo Penal em vigor, o 

arresto, como visto, é referido, por vezes, como seqüestro, e será cabível em dois 

casos:

a) como medida preparatória à hipoteca legal, na forma do art. 136, evitando-

se, assim, seja frustrada tal medida através da dilapidação patrimonial.
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b) na hipótese do acusado não possuir bens imóveis, ou os que possuir 

forem insuficientes para a reparação do dano proveniente do crime. Neste caso 

poderá incidir o arresto sobre bens móveis penhoráveis do acusado (Polastri, Lima 

Marcellus. A tutela cautelar no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 

p. 173/4).

A propósito, oportuno transcrever trecho de artigo publicado no Boletim 
IBCCrim, em março de 2007, por Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, que 
bem sana a natural confusão feita entre os institutos de sequestro e arresto, ad 
litteram: 

O seqüestro de bens imóveis está disciplinado nos arts. 125 a 131 do CPP, 

tendo por objeto o produto do crime. Embora o art. 125 se refira aos ‘proventos da 

infração’, tem-se admitido que eles abrangem tanto o produto direto da infração 

(p. ex. um imóvel cuja propriedade foi obtida mediante um estelionato) quanto 

seu produto indireto ou proveito do crime (p. ex: uma fazenda comprada com o 

dinheiro do contrabando), desde que existam ‘indícios veementes da proveniência 
ilícita dos bens’ (CPP, art. 126). O mesmo regime se aplica ao seqüestro de bens móveis 
(CPP, art. 132), caso não seja possível a medida cautelar de busca e apreensão.

[...].

Já no caso do ‘novo’ arresto prévio à inscrição da hipoteca legal, previsto no 
art. 136 do CPP, poderão ser arrestados, em tese, todos os bens que integrem o 

patrimônio do acusado: bens adquiridos antes ou depois da prática delitiva, bens 

adquiridos lícita ou ilicitamente, enfim, bens relacionados ou não com o crime 

objeto da ação penal.

[...].

A especialização e a ‘inscrição’ da hipoteca legal têm por objetivo assegurar e 

fazer valer o direito real da garantia (CC, art. 1.489, inciso III), visando resguardar 

parte do patrimônio do indiciado ou acusado para a reparação do dano causado 

pelo delito e, em caráter secundário, para o pagamento da pena de multa e das 

despesas processuais (CPP, art. 140).

[...].

Não havendo bem imóvel ou sendo estes insuficientes, poderá haver o arresto 
de bens móveis suscetíveis de penhora, previsto no art. 137 do CPP. (A Lei n. 11.435, 

de 28.12.2006 e o “novo” arresto no Código de Processo Penal, ano 14, n. 172, p. 

13/14).

Ângela C. Cangiano Machado et alii, com clareza, sintetiza a citada 
publicação, veja-se:
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Em suma, quando os bens são produto de infração, cabe seqüestro. Se não há 

evidência de que os bens são produto de infração, cabe hipoteca legal quanto aos 

imóveis e arresto quanto aos móveis (Elementos do direito processual penal. 4ª ed. 

São Paulo: Premier, 2005, p. 103).

Em igual direção, vide: Edilson Mougent Bonfim, in Curso de processo penal. 
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 274. 

Deste Superior Tribunal, quanto ao tema, colhe-se o seguinte precedente:

Processo Penal. Estelionato e formação de quadrilha. Medida acautelatória. 

Arresto. Constrangimento ilegal. Inocorrência.

- Inicialmente, saliento que o Código de Processo Penal prevê medidas 

cautelares tendentes a assegurar futura indenização ou reparação à vítima da 

infração penal, pagamento de despesas processuais ou penas pecuniárias ao Estado 

ou mesmo a evitar que o réu obtenha lucro com a atividade criminosa. Trata-se, 

portanto, de medidas incidentais com vistas à satisfação do dano ex delito.

- Nas hipóteses previstas nos arts. 125 e 132, do Código de Processo Penal, 

a medida recai apenas em bens adquiridos com proventos do crime, ainda que 

tenham sido alienados a terceiros. Nas outras hipóteses, arts. 134, 136 e 137, do 

referido Codex - estes dois últimos, em verdade, arrestos -, a medida pode incidir em 

quaisquer bens do indiciado ou réu, embora não tenham sido obtidos com proventos 

do crime [...].

[...].

- Recurso desprovido (RMS n. 13.450-PR, Relator Ministro Jorge Scartezzini, 

Quinta Turma, julgado em 11.06.2002, Publicado DJ de 18.11.2002, p. 242).

Nesse passo, pouco importa se a origem dos bens arrestados é lícita, pois o 
ordenamento Processual Penal, nos moldes do insculpido no art. 137, não exige 
como requisito à constrição a proveniência ilegal.

Com relação à demora no oferecimento da denúncia e da consequente 
instauração da ação penal, razões pelas quais entendem deve ser levantado o 
numerário então bloqueado, assinala-se que o Parquet Federal, em atividade 
perante os feitos do Tribunal impetrado, explicitou coerentemente ser despiciendas 
as razões presentes na impetração, pois restaram superadas, uma vez que “a 
denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público Federal e recebida pela autoridade 
intitulada como coatora” (fl. 1.484).

O acórdão recorrido, da mesma forma, refutou a liberação dos valores 
diante da alegação de que era necessário para realização de tratamento de 
saúde em pessoa da família, consignado que, na espécie, há prova suficiente 
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a demonstrar que o recorrente, em 2005, mantinha patrimônio líquido de 
quase R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), o que prontamente afasta o 
aventado “estado de penúria”, com o bloqueio de seus investimentos no mercado 
financeiro, acrescentando que “aplicou considerável parcela desse numerário 
em operações de altíssimo risco” (fl. 1.397), oportunidade em que discorreu 
a respeito do assunto, concluindo que “não apenas aceitou o Impetrante a 
possibilidade de perder seus recursos, mas também a de ver-se obrigado a aportar 
valores adicionais em caso de prejuízo do fundo”, pressupondo que os valores 
constritos não constituíam “verba absolutamente essencial à sobrevivência dos seus 
familiares” (fl. 1.398).

Por fim, impossível reverter o teor do decidido na Corte Regional, frente 
às condições pessoais favoráveis do recorrente e com amparo no princípio da 
presunção de inocência, haja vista que a decisão vergastada cuida-se de medida 
meramente assecuratória e que independe da comprovação da culpabilidade, 
mas sim, conforme os ditames legais, de indícios da autoria delitiva que, in casu, 
encontram-se presentes de modo suficiente à decretação cautelar reclamada.

Este Tribunal, aliás, ao tratar de matéria, tem decidido:

Processo Penal. Crime contra a ordem tributária. Hipoteca e seqüestro [...] 

Não-ocorrência da extinção da punibilidade. Legalidade das medidas incidentes. 

Recurso provido.

[...].

2. O levantamento do seqüestro e o cancelamento da hipoteca impõem-se 

como efeitos acessórios da não-incriminação, seja pela absolvição ou pela extinção 

da punibilidade, sendo que, inexistindo essas causas, não há óbice para a decretação 

ou manutenção do seqüestro e da hipoteca, que se orientam por regras e princípios 

próprios. 

3. Recurso provido para reformar a decisão proferida pela Oitava Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região e restabelecer as medidas incidentes impostas 

pelo Juízo de 1º grau (REsp n. 733.455-RS, Quinta Turma, Relator Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, publicado no DJ de 07.11.2005).

Em recente julgado restou consignado nesta Turma:

Recurso especial. Penal. Medidas assecuratórias. Sonegação fiscal [...]. 

Impossibilidade de levantamento das constrições. Aplicação do art. 141 do Código 

de Processo Penal.

[...].
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2. O levantamento do seqüestro ou o cancelamento da hipoteca só será 

possível após o trânsito em julgado de sentença absolutória ou de extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 141 do Código de Processo Penal.

[...].

5. Recurso provido (REsp n. 762.072-RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, 

julgado em 19.02.2008, publicado no DJe de 10.03.2008).

Diante de todo o exposto, inadmissível acoimar o acórdão guerreado e as 
decisões emanadas do Primeiro Grau de ilegais por falta de fundamentação, 
porquanto foram proferidas conforme as normas constitucionais e dentro dos 
ditames processuais legais, inexistindo, desse modo, no momento, direito líquido 
e certo a ser sanado pelo mandado de segurança originariamente impetrado e 
pelo reclamo em comento.

Assim, nega-se provimento ao recurso ordinário.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 24.798-PE 
(2007/0181867-5)

Relator: Ministro Felix Fischer
Recorrente: José Torquato dos Santos
Advogado: Tatiana Peres Gil Rodrigues e outro(s)
Recorrido: Estado de Pernambuco
Procurador: Antiógenes Viana de Sena Júnior e outro(s)

EMENTA

Recurso em mandado de segurança. Julgamento de embargos 
de declaração do qual participa magistrado que se declara suspeito. 
Inocorrência de prejuízo para o resultado do decisum. Nulidade 
afastada. Processo administrativo disciplinar. Extrapolação de prazo 
de conclusão. Ausência de prejuízo. Irregularidades procedimentais. 
Inocorrência. Provas ilícitas. Inexistência. Nulidades afastadas.

I - Inexiste mácula no julgamento à unanimidade de embargos 
declaratórios do qual participou magistrado que se afirmara suspeito 
e, na condição de vogal, votara em consonância com outros quatorze 
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desembargadores da e. Corte a quo. (Precedentes: RMS n. 20.776-
RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 04.10.2007; 
REsp n. 318.963-RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 
07.05.2007).

II - A extrapolação do prazo para conclusão e julgamento do 
processo administrativo disciplinar não acarreta a sua nulidade, se, em 
razão disso, não houve qualquer prejuízo para a defesa do acusado. 
Aplicação do princípio da pas de nullité sans grief. (Precedente: MS n. 
13.589-DF, 3ª Seção, de minha relatoria, DJe de 02.02.2009).

III - O reconhecimento de nulidade de processo administrativo 
disciplinar pressupõe a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, o 
que não ocorrera na espécie. (Precedente: MS n. 13.646-DF, 3ª Seção, 
de minha relatoria, DJe de 11.11.2008).

IV - A gravação efetuada pela própria vítima dos fatos e utilizada 
em processo administrativo disciplinar é admitida como prova, para 
fins de aplicação da pena disciplinar. (Precedente: RMS n. 19.785-RO, 
5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 30.10.2006).

V - A alegação de perseguição política como fundamento para 
aplicação de pena disciplinar demanda dilação probatória, incompatível 
com as vias estreitas do mandado de segurança. (Precedente: AgRg no 
MS n. 12.232-DF, 3ª Seção, de minha relatoria, DJ de 30.10.2006).

Recurso ordinário desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, 
Arnaldo Esteves Lima, Napoleão Nunes Maia Filho e Jorge Mussi votaram com o 
Sr. Ministro Relator. 

Sustentou oralmente: Dr. Sérgio Augusto Santana (p/ recdo).

Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 16.03.2009
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso ordinário em mandado de 
segurança interposto por José Torquato dos Santos, com fulcro no art. 105, inciso 
II, letra b, da Constituição Federal, contra v. acórdão do e. Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco, assim ementado:

Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Preliminares 
de defeito de representação e ausência de prova pré-constituída. Não conhecimento 
da primeira, por prejudicialidade, e rejeição da segunda por falta de amparo legal. 
Demissão de servidor após regular processo administrativo/disciplinar. Inexistência 
de qualquer ilegalidade no procedimento vertido pela Administração Pública. 
Ato impetrado que não padece de qualquer ilicitude. Segurança denegada à 
unanimidade de votos.

1. Preliminar de defeito de representação. Não conhecimento. Questão 
prejudicada pelo suprimento posterior da irregularidade apontada. Votação 
unânime.

2. Preliminar de ausência de prova pré-constituída. Não acolhimento. Processo 
mandamental instruído com todas as provas necessárias ao manejo do writ e ao 
deslinde da controvérsia. Por maioria de votos, rejeitou-se a segunda preliminar.

3. Mérito. Exoneração por intermédio de ato do Governador do Estado, em 
desfavor de servidor estável, que ocupava o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro 
Estadual. Inconformismo do ex-servidor no tocante a supostas irregularidades na 
condução do processo administrativo disciplinar.

Processo administrativo que não contém qualquer vício capaz de maculá-lo, 
cuja infração encontra-se capitulada no art. 194, V, da Lei Estadual n. 6.123/1968 
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco), consistente no uso 
do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função.

Servidor flagrado cometendo ilícito em matéria jornalística de grande 
repercussão.

Designação de comissão processante em que restou o acusado cientificado 
dos atos praticados no processo, no qual se oportunizou o contraditório e a ampla 
defesa, inclusive sendo assistido por advogado legalmente habilitado, o qual 
requereu as provas que foram produzidas. Não comprovação de perseguição de 
cunho político-pessoal, que, entretanto, pode ser apurada pelas vias ordinárias.

Anulação anterior do processo administrativo, pelo colendo STJ, apenas em 
razão de vícios formais, atinentes à composição da Comissão de Inquérito que, 

por sua vez, admitiu a possibilidade de instalação de novo processo, sem os vícios 

anteriores, com vistas à apuração das faltas.
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Processos anteriores promovidos em desfavor do impetrante (cautelar e 

ordinário), os quais não foram lastreados em provas ilegais, e que impuseram ao 

impetrante a pena de perda da função pública.

Alegação de que o ato demissional, nominado de ilegal, não poderia ser 

editado, por supostamente estar em vigor liminar que impedia essa providência. 

Descabimento. Processo extinto antes mesmo da edição do ato impetrado, livre 

portanto de prolação.

O excesso de prazo não inquina de nulidade o processo administrativo 

disciplinar, uma vez que não causa prejuízo e enseja um maior prazo para a defesa 

do acusado. Precedentes do STJ.

A indicação dos mesmos membros para a comissão processante formada 

anteriormente, não é fato a causar qualquer mácula ao processo administrativo.

A ausência de interrogatório do acusado não enseja qualquer vício ao 

procedimento, ainda mais quando o ato não foi praticado em face de seu não 

comparecimento, inclusive com indícios de ocultação. Inexistência de falta imputada 

à Administração Pública, a qual tentou intimá-lo por mais de uma vez, notadamente 

porque houve o suprimento de eventual irregularidade pela regular intimação do 

seu defensor.

Falta de inquirição de algumas testemunhas que não gera cerceamento do 

direito de defesa, porquanto as mesmas não seriam necessárias para elucidação 

das questões discutidas, bem assim não presenciaram os fatos objeto do processo. 

Dever da autoridade de indeferir providências meramente protelatórias, segundo a 

inteligência da Lei Federal n. 8.112/1990 e Lei Estadual n. 6.123/1968.

A ilicitude de provas não é matéria a ser conhecida em sede de mandado de 

segurança, na esteira de entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Inquérito administrativo que mostra sintonia com inquérito policial, que 

entendeu por indiciar o impetrante pelo crime de concussão, inclusive tendo havido 

acolhimento da denúncia pelo Juízo Criminal competente.

Processo administrativo que formou a convicção do Administrador Público 

sem qualquer irregularidade capaz de inquiná-lo na forma ou conteúdo.

Ato impetrado que não se mostra lesivo ao direito do impetrante, o qual se 

presume como legal em razão do procedimento adotado.

À unanimidade de votos, denegou-se a segurança (fls. 1.127/1.1280).

Alega o impetrante, nas razões do recurso ordinário, nulidade no julgamento 
dos embargos declaratórios n. 0.096.982-8/2002 e nulidades no PAD que culminou 
em sua demissão.
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Quanto ao julgamento dos embargos de declaração pelo d. juízo a quo, 
o recorrente alega nulidade absoluta, porquanto dele teria participado a d. 
Desembargadora Helena Caúla Reis, mesmo após ter se declarado suspeita, em 
razão de seu filho ter atuado na defesa do Estado em ação rescisória intentada 
contra o então embargante, ora recorrente. 

Em relação ao PAD, o recorrente alega nulidade porquanto:

i) teria sido extrapolado o prazo para a sua conclusão (fl. 473);

ii) teria havido cerceamento de defesa, haja vista que o recorrente não teria 
sido interrogado (fl. 477);

iii) concluído o PAD em 25.07.2002, somente em 04.07.2003 ele foi decidido, 
com a publicação do ato demissório no DOE de 05.07.2003, extrapolando o 
trintídio estabelecido no art. 236 da Lei n. 6.123/1968 - Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Estado de Pernambuco (fl. 478);

iv) não teriam sido inquiridas algumas testemunhas e haveria contradições 
entre os depoimentos colhidos (478/485);

v) o PAD teria lastro em prova ilícita, porquanto a fita cassete utilizada nas 
investigações teria origem desconhecida, não tendo sido submetida a perícia que 
confirmasse a voz dos respectivos interlocutores;

vi) o flagrante que deu origem ao PAD teria sido forjado e os depoimentos 
nele prestados seriam contraditórios, sem que houvesse prova da prática do 
crime de concussão ou extorsão. Alega ser vítima de perseguição política;

Ao final, requer a declaração de nulidade do v. acórdão proferido nos 
Embargos de Declaração n. 0.096.982-8/2002, tendo em vista a argüição de 
suspeição da d. Desembargadora Helena Caúla Reis (fls. 1.195/1.196).

E pleiteia que, provido o recurso ordinário, seja declarado nulo o ato de 
demissão, determinando-se a sua reintegração no cargo ocupado (fl. 1.196).

Contra-razões apresentadas às fls. 1.205/1.222, pugnando-se pela 
manutenção do v. acórdão atacado.

O d. representante do Ministério Público Federal, em parecer de fls. 
1.259/1.264, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Noticiam os autos que o recorrente 
José Torquato dos Santos, por ato do Governador do Estado de Pernambuco, 
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n. 2.564, publicado no DOE de 05.07.2003 (fl. 35), foi demitido do cargo de 
Auditor Fiscal do Tesouro Estadual - AFTE, com fundamento no artigo 204, inciso 
XII, combinado com artigo 194, inciso V, da Lei n. 6.123/1968 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco.

Consta da Portaria n. 139/2002 (fls. 234/235), que instaurou o PAD n. 
007/2002, que os AFTEs Airton Estevam da Silva, Valdeci Gomes de Souza e 
José Torquato dos Santos foram presos em flagrante delito após acusados de 
extorquirem a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) de Manoel 
Carlos Souza Alheiros, proprietário da Avícola Muribara Ltda. - conforme 
registrado em vídeo divulgado em rede nacional através de reportagem da TV 
Globo.

No PAD, a comissão processante (fls. 942/1.029) concluiu que o recorrente 
teria infringido o art. 194, inciso V, da Lei n. 6.123/1968, verbis: “valer-se do 
cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função”, 
sugerindo a aplicação da pena de demissão, nos termos do art. 204, inciso XII, da 
mesma lei (fl. 1.029).

Impetrado mandado de segurança contra o ato de demissão do recorrente, 
o e. Tribunal a quo, à unanimidade, denegou a segurança, por reconhecer que 
o processo administrativo disciplinar não desbordou dos pressupostos legais 
de validade, inclusive quanto à observância do princípio da ampla defesa e do 
contraditório. Para a c. Corte de origem, além do mais, não houve indícios de 
se terem utilizado, nos processos movidos contra o recorrente, provas ilegais, 
porquanto se tenha obedecido aos trâmites do contraditório e da ampla defesa, 
munido de provas documentais necessárias à busca da verdade real.

Opostos embargos de declaração, foram os mesmos rejeitados também à 
unanimidade, sob o argumento de inexistência de contradição, obscuridade ou 
omissão no v. acórdão embargado (fls. 45/51 do primeiro apenso).

No recurso ordinário, alega o recorrente nulidade no julgamento dos 
embargos declaratórios n. 0.096.982-8/02 e nulidade do PAD que culminou em 
sua demissão.

É a sinopse dos fatos. Decido.

No que se refere à nulidade do julgamento dos embargos de declaração (fls. 
45/58 do apenso), sem razão o recorrente.

Com efeito, a i. Desembargadora Helena Caúla Reis, muito embora se 
abstivesse de relatar os embargos opostos - haja vista participação de seu filho 
em ação rescisória proposta pelo Estado contra o ora recorrente -, proferiu, 
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posteriormente, voto no julgamento dos embargos de declaração, na condição 
de vogal.

Apesar disso, a participação da i. Desembargadora não configurou qualquer 
gravame ao embargante. In casu, o então relator dos embargos fora acompanhado 
pela totalidade dos outros quatorze desembargadores da Corte Especial da c. 
Corte a quo, e o voto da i. Des. Helena, por si só, não teve o condão de alterar a 
situação do ora recorrente, que teve seu recurso rejeitado. 

Este e. Superior Tribunal, a propósito, já se posicionou diante de situação 
idêntica à dos autos, assim entendendo:

Administrativo. Processual Civil. Recurso especial. Servidor público. Julgamento 

de embargos declaratórios. Participação de magistrado que declarou sua suspeição. 
Ausência de prejuízo. Art. 249, § 1º, do CPC. Prequestionamento. Ausência. 
Súmulas n. 282-STF e 211-STJ. Não-indicação de ofensa ao art. 535 do CPC. 
Omissão, obscuridade ou contradição. Inexistência. Embargos declaratórios com 
finalidade protelatória. Ocorrência. Multa. Aplicabilidade. Dissídio jurisprudencial 
não comprovado. Recurso especial conhecido e improvido.

1. Em respeito aos princípios da efetividade e da economia processual, deve-se 
manter o acórdão, tendo em vista que a participação do desembargador impedido 
no julgamento dos embargos declaratórios, rejeitados por unanimidade, na condição 
de vogal, por si só, não autoriza sua anulação, uma vez que não influiu de maneira 
decisiva no resultado do julgamento.

(...)

6. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp n. 318.963-RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 
07.05.2007). (g.n.)

Em sentido análogo:

Processual Civil. Administrativo. Notários e registradores. Perda da delegação. 
Processo disciplinar e processo judicial. Impedimento de magistrados. Suspeição. 
Inocorrência de prejuízo. Auto-tutela da Administração Pública. Mandado de 
segurança. Decadência.

1. (...)

2. A suspeição de magistrado não provoca a anulação do julgamento quando seu 
voto, como vogal, não foi decisivo para o resultado, que, no caso, se deu por folgada 
maioria.

3. A existência de processo judicial questionando a legitimidade do ato 

administrativo não inibe o exercício, pela Administração Pública, do seu poder-
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dever de anulá-lo ou revogá-lo, caso o considere ilegal, imoral, inoportuno ou 

inconveniente.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 20.776-RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 
04.10.2007). (g.n.).

Diante desse quadro, rejeito a preliminar de nulidade de julgamento dos 
embargos declaratórios opostos na instância anterior e passo à análise das 
demais questões suscitadas pelo recorrente.

De plano, a alegação de nulidade do PAD em razão de alargamento do 
prazo para a sua conclusão e julgamento não merece prosperar. No caso em 
exame, a propósito, chama a atenção o esforço da comissão processante para o 
cumprimento dos prazos legais, considerando-se especialmente as dificuldades 
inerentes à espécie, como o número de testemunhas arroladas pelo recorrente 
(ao todo, vinte e uma, em diferentes municípios, cf. fls. 664/665). 

Nada obstante, o recorrente não demonstrou como o excesso do prazo 
lhe teria trazido prejuízo, sendo firme nesta c. Corte Superior o entendimento 
segundo o qual a extrapolação dos prazos no PAD não acarreta a sua nulidade se, 
em razão disso, não houver qualquer prejuízo para a defesa do acusado. Nesses 
termos: 

Mandado de segurança. Servidor público civil. Policial rodoviário federal. 
Demissão. Processo administrativo disciplinar. Conclusão. Prazo. Extrapolação. 
Prejuízo. Demonstração. Falta. Nulidade. Inocorrência. Portaria demissória. 
Fundamentação. Parecer. Consultoria jurídica. Motivação válida. Ausência.

I - A extrapolação do prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar 
não acarreta a sua nulidade, se, em razão disso, não houve qualquer prejuízo para a 
defesa do acusado. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

(...)

Segurança concedida, sem prejuízo de aplicação de outra penalidade, pela 
autoridade apontada como coatora, diversa da demissão.

(MS n. 13.589-DF, 3ª Seção, de minha relatoria, DJe de 02.02.2009). (g.n.)

Recurso ordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Demissão. 
Nulidades do processo administrativo. Inexistência. Prejuízo não-configurado. 
Fundamentação deficiente.

1 - (...)

2 - O descumprimento de prazos, no processo administrativo é causa de anulação 
do processo se provado o prejuízo à parte que o alega. Precedente.
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3 - Não se conhece de recurso ordinário quando a deficiência na sua 

fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. Precedente.

4 - Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 12.057-GO, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 

de 25.08.2008) (g.n.).

Melhor sorte, igualmente, não assiste ao recorrente no que se refere ao 
alegado cerceamento de defesa.

Isso porque os autos revelam que o recorrente foi devidamente notificado 
do início dos trabalhos relativos ao PAD n. 007/2002 (fl. 240), tendo inclusive 
solicitado a oitiva de testemunhas (fl. 663). A comissão, aliás, diligenciou no 
sentido de ouvir todas as vinte e uma testemunhas arroladas, e as oitivas não 
concretizadas fizeram-se acompanhar da devida justificativa, conforme se lê das 
fls. 686/688, 827/828, 837/838, verbis:

 Dessa forma, entende essa Comissão, devido ao fato do Sr. Valdeci Gomes 

de Souza ser considerado uma testemunha suspeita de parcialidade e ao fato do 

mesmo estar doente e impossibilitado de comparecer perante esta Comissão para 

prestar depoimento mesmo como informante, pelo indeferimento da oitiva da 

referida testemunha(...) (fl. 688).

“A testemunha Eduardo Henrique Accioly Campos remeteu a esta Comissão, em 

06.05.2002, o Ofício n.  093/GAB (fls. 584), informando-nos que está impossibilitado 

de agendar sua oitiva para este mês de maio, uma vez que está desempenhando suas 

atividades de Deputado Estadual em Brasília, acrescentando que não conhece o 

imputado e que foi Secretário da Fazenda no período de fevereiro de 1996 a abril 

de 1998” (fl. 828).

“A testemunha Eudo Magalhães Lyra enviou a esta Comissão o Ofício n. 

034/2002 (fls. 586), em 06.05.2002, agendando sua oitiva para o dia 15.05.2002, 

porém, na data marcada, telefonou para esta Comissão informando que não poderia 

comparecer a audiência por ele marcada pois estava com problemas de saúde em 

sua família, e que voltava a entrar em contato conosco para marcar uma nova data, 

o que, até a presente data, não ocorreu” (fl. 828).

“Deliberamos pela oitiva do Sr. Robson Nilson Batista com o objetivo de que o 

mesmo pudesse nos informar se o conteúdo da fita cassete enviada a esta Comissão 

pela Rede Globo, em 02.05.2002, anexada ao presente inquérito administrativo, era 

exatamente o mesmo que foi por ele filmado (...). Até a presente data o referido 

senhor não entrou em contato para remarcar sua oitiva, tendo nos enviado, na data 

de hoje, 29.05.2002, uma declaração nos informando que a fita onde está gravada 

a reportagem sobre o flagrante de extorsão envolvendo fiscais da Secretaria da 
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Fazenda, em 19.04.1995, não teve montagem, que o conteúdo da fita foi exatamente 

o que foi gravado. 

Em razão do que foi exposto, e por ter a declaração enviada pelo cinegrafista 

na presente data suprido os motivos pelos quais a Comissão decidiu arrolá-lo como 

testemunha, decidimos pela dispensa da oitiva do Sr. Robson Nilson Batista” (fl. 

837).

Afiguram-se válidas as deliberações da Comissão Processante, considerando-
se, de resto, que este e. STJ já julgou que é facultado à Comissão indeferir 
motivadamente a produção de provas, principalmente quando se mostrarem 
dispensáveis diante do conjunto probatório, não se caracterizando o cerceamento 
de defesa (MS n. 12.616-DF, 3ª Seção, de minha relatoria, DJe de 13.08.2008). 
Também nesse sentido:

Mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. 

Produção de prova oral requerida em defesa escrita pelo investigado. Recusa pela 

comissão processante. Fundamentação suficiente. Cerceamento de defesa não 

configurado.

1. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, no processo administrativo disciplinar, a comissão processante deve 

fundamentar adequadamente a rejeição de pedido de oitiva de testemunhas 

formulado pelo servidor (art. 156, § 1º, da Lei n. 8.112/1990), em obediência aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

2. No caso, a comissão processante motivou apropriadamente a rejeição ao 

pedido de produção de prova testemunhal feito pela impetrante, ao assinalar que o 

depoimento requerido pela servidora era prescindível à conclusão da investigação, 

pois não existia conotação política na acusação feita contra a servidora, o pedido foi 

formulado de forma extemporânea e pelo fato de o nome da testemunha arrolada, 

parlamentar federal, nunca antes ter sido citado pela defesa da impetrante.

3. A suficiente fundamentação da recusa ao pleito da impetrante não configura 
cerceamento de defesa, razão por que melhor sorte não lhe assiste neste mandando de 
segurança.

4. Segurança denegada.

(MS n. 8.290-DF, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

30.06.2008) (g.n.)

Outrossim, vê-se dos autos que o recorrente foi intimado para o seu 
interrogatório, sendo uma cópia da respectiva intimação entregue no escritório 
do seu advogado (fl. 881 e verso). Se o interrogatório deixou de acontecer, isso 
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ocorreu em virtude da ausência injustificada do recorrente para o evento, mesmo 
após diversas tentativas empreendidas pela Comissão no sentido de intimá-lo. 

Cite-se, nesse aspecto, as palavras do e. Relator do v. acórdão guerreado, 
verbis: “às fls. 881-v, tudo indica que o impetrante se ocultou da diligência com o 
fito de não ser interrogado e protelar a conclusão do processo. Não vejo qualquer 
falta imputada a Administração que, por mais de uma vez, tentou notificar o 
acusado para que prestasse depoimento quanto aos fatos a ele imputados. Demais 
disso, a notificação foi também procedida na pessoa do advogado do acusado, o que 
supre eventual irregularidade” (fl. 1.142).

Após indiciado (fls. 897/903), o recorrente foi citado para apresentar, como 
de fato apresentou, sua defesa escrita (fls. 904/905 e 913), cuja cópia se encontra 
às fls. 932/941 dos autos. Todos os elementos instrutórios do procedimento 
foram contemplados em claro e minucioso relatório que embasou a demissão do 
recorrente (fls. 942/1.030).

Em face dessa narrativa, não se vislumbra cerceamento de defesa, devendo-
se salientar que esta c. Corte Superior tem se manifestado em inúmeras 
oportunidades no sentido de que a nulidade do procedimento administrativo 
exige, além da mera alegação, a efetiva comprovação do prejuízo, que também 
não fora revelada pelo recorrente. Nesses termos:

Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Servidor 

público civil. Acareação. Desatendimento. Nulidade. Inocorrência. Demissão. 

Desproporcionalidade. Inocorrência.

I - O reconhecimento de nulidade de processo administrativo disciplinar pressupõe 
a comprovação de efetivo prejuízo à defesa. Precedentes desta c. Corte.

II - Nesse passo, não ofende o princípio constitucional da ampla defesa 

o desatendimento do pedido de acareação, formulado na defesa escrita, sem 

reiteração nas alegações finais e, nessas duas oportunidades, sem a demonstração da 

necessidade dessa diligência, mediante a indicação de depoimentos contraditórios 

ou que se infirmassem, como seria de rigor (art. 158, § 2º, da Lei n. 8.112/1990).

III - Não se verifica, in casu, desproporcionalidade na aplicação da penalidade 

de demissão, eis que as condutas de recebimento de vantagem indevida (“vale-

combustível” expedidos pela empresa Nacional Expresso Ltda para abastecimento 

do seu veículo particular e o uso de motorista cedido pela citada empresa em viagens 

também de ordem particular), em razão de suas atribuições, restaram efetivamente 

comprovadas no bojo do processo administrativo disciplinar.

Segurança denegada.



JURISPRUDÊNCIA DA QUINTA TURMA

423

RSTJ, a. 21, (214): 373-432, abril/junho 2009

(MS n. 13.646-DF, 3ª Seção, de minha relatoria, DJe de 11.11.2008). (g.n.)

 Mandado de segurança. Processo disciplinar. Irregularidades. Inocorrência. 

Ordem denegada.

I - A legislação prevê (Lei n. 8.112/1990, art. 173, I) a hipótese de o processo 

administrativo ter curso em local diverso da repartição do servidor indiciado. No 

caso, o PAD foi instaurado no local onde os fatos ocorreram, inexistindo qualquer 

vício nesse aspecto.

II - A demonstração de prejuízo para a defesa deve ser revelada mediante 
exposição detalhada do vício e de sua repercussão, tudo com base em elementos 
apresentados na prova pré-constituída. No caso, não houve tal demonstração, a par de 
que há, nas informações, razões suficientes para afastar os vícios apontados em relação 
à notificação do impetrante para diligência, indeferimento de pedido de acareação e 
utilização de prova emprestada.

III - Havendo a devida nomeação de defensor dativo, em relação aos quais não 

há efetiva demonstração de prejuízo para a defesa técnica, inexiste vício a macular 

o processo disciplinar.

IV - Ausência de nomeação de defensor dativo para audiência de duas 

testemunhas, cujos depoimentos não apresentam quaisquer esclarecimentos sobre 

os fatos apurados, não configura vício suficiente para anular o ato atacado.

Ordem denegada.

(MS n. 13.111-DF, 3ª Seção, de minha relatoria, DJe de 30.04.2008) (g. n.)

Quanto aos mais, não socorrem o recorrente, em seu intento de nulificar o 
PAD, as alegações de que: i) haveria depoimentos contraditórios; ii) de que o PAD 
teria resultado de prova ilícita (gravação clandestina); iii) de que o recorrente 
teria sido vítima de flagrante forjado; e iv) de que o recorrente estaria sendo 
vítima de perseguição política.

Em primeiro lugar, nas razões da impetração do mandamus, bem como no 
recurso ordinário interposto, não restou demonstrado de que forma a alegação 
de existência de depoimentos contraditórios macularia a decisão proferida pela 
autoridade competente, considerando-se especialmente que a demissão do 
recorrente se baseou em elementos probatórios vários, além daqueles constantes 
exclusivamente dos depoimentos testemunhais (como documentos e filmagens 
jornalísticas).

 Do mesmo modo, não prevalece a tese da nulificação do PAD por estar ele 
lastreado em prova ilícita, fruto de escutas telefônicas clandestinas e de flagrante 
forjado. No caso em análise, observa-se que a gravação impugnada foi realizada 
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por um dos próprios interlocutores da conversa e dono da Avícola Muribara Ltda, o 
Sr. Manoel Carlos Souza Alheiros, sendo admitida, na jurisprudência maciça dos 
ee. Tribunais Superiores, sua utilização como prova lícita no PAD. Nessa linha:

Administrativo. Servidor público estadual. Auditor Fiscal. Pena de demissão. 

Processo administrativo. Relatório da comissão disciplinar. Possibilidade de aplicação 

de pena diversa. Autoridade competente. Reexame do mérito administrativo. 

Impossibilidade. Recurso ordinário improvido.

1. Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito 

do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder 

Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. A gravação de conversa realizada por um dos interlocutores é considerada 
como prova lícita, não configurando interceptação telefônica, e serve como suporte 
para o oferecimento da denúncia, tanto no que tange à materialidade do delito como 
em relação aos indícios de sua autoria. Precedentes.

3. Configurada a hipótese de flagrante esperado, não há falar em crime 

impossível e, conseqüentemente, em prova ilícita.

4. O art. 190 da Lei Complementar Estadual n. 68/1992 exige apenas que os 

membros da comissão processante sejam servidores estáveis do quadro do Estado de 

Rondônia, não vedando que exerçam, também, funções comissionadas.

5. A decisão que aplicou ao recorrente a pena de demissão, com impedimento 

de assumir cargo público pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 170, § 1º, da 

Lei Complementar Estadual n. 68/1992, encontra-se devidamente fundamentada. 

Ademais, todas as garantias constitucionais foram asseguradas a ele no decorrer do 

processo administrativo, em que foi assistido por advogado e apresentou defesa.

6. Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 19.785-RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 

30.10.2006) (g. n.).

Recurso extraordinário em habeas corpus. Concussão. Gravação de conversa 

pelo interlocutor. Prova. Validade. Precedentes do STJ e do STF. Funcionário público 

no exercício de sua atividade. Desrespeito à intimidade inexistente.

1. A uníssona jurisprudência desta Corte, em perfeita consonância com a do 
Pretório Excelso, firmou o entendimento de que a gravação efetuada pela vítima dos 
fatos, em tese, criminosos, é prova lícita, que pode servir de elemento probatório para a 
notitia criminis e para a persecução criminal.
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2. Ademais, trata-se de gravação de funcionários públicos no exercício de sua 

função pública, e não de conversa particular ou sigilosa, o que afasta a incidência do 

art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que garante a intimidade da vida privada.

3. Recurso desprovido.

(RHC n. 14.672-RJ, 5ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ de 29.08.2005) 

(g. n.).

Ainda, há de se destacar que a conduta infracional do recorrente, que se 
traduziu na solicitação de vantagem indevida em decorrência do exercício de 
suas atribuições, veio a se consumar a partir do momento da solicitação da 
quantia indevida junto à vítima do ato, e não, no momento em que o recebimento 
da quantia veio a ser flagrado. Nesses termos, inclusive em decorrência da 
independência entre as instâncias penal e administrativa, não infirma o v. 
decisum vergastado o fato de se estar diante de eventual flagrante preparado ou 
esperado.

De mais a mais, cumpre deixar consignado que as provas impugnadas 
pelo recorrente também vieram a ser validamente admitidas em processo penal 
contra ele movido perante a e. Vara dos Crimes Contra a Administração Pública e 
a Ordem Tributária de Recife (processo n. 001.1995.026099-2), e resultaram na 
sua condenação pela prática de crime de concussão, conforme sentença acostada 
às fls. 1.224/1.250.

Por derradeiro, não há de prosperar a alegação de perseguição política 
narrada pelo recorrente, que não encontra amparo nas provas colacionadas aos 
autos. Como é sabido, o mandado de segurança pressupõe a comprovação, de 
plano, de direito líqüido e certo, não se admitindo circunstâncias que demandem 
dilação probatória. Conforme remansosa jurisprudência deste c. Superior 
Tribunal: 

Direito Administrativo. Mandado de segurança. Servidor público. Técnico da 

Receita Federal. Demissão. Dilação probatória. Não-cabimento. Portaria inaugural. 

Descrição minuciosa dos fatos. Desnecessidade. Segurança denegada. Agravo 

regimental prejudicado.

1. O mandado de segurança não constitui o meio processual adequado para 
provar um fato. Exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do 
direito líquido e certo, de modo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a 
natureza dessa ação constitucional.

(...)

7. Segurança denegada. Agravo regimental prejudicado.
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(MS n. 13.094-DF, 3ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 14.11.2008) 

(g. n.)

Agravo regimental. Mandado de segurança. Declaração de anistia. Anulação 

de decisão administrativa. Produção de prova pré-constituída. Inocorrência.via 

eleita. Inadequação. Agravo desprovido.

I - Para a configuração da perseguição política, indispensável para a concessão 
de anistia, devem os interessados se valer de outros elementos probatórios e do meio 
processual adequado, tendo em vista que, em mandado de segurança, não cabe dilação 
probatória.

II - O simples argumento de que terceiros teriam sido nomeados irregularmente 

em detrimento dos impetrantes já indica a inadequação da via eleita, considerando 

os documentos apresentados e a ausência da íntegra do processo administrativo.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no MS n. 12.232-DF, 3ª Seção, de minha relatoria, DJ de 30.10.2006) 

(g. n.)

Ante todas essas considerações, nego provimento ao recurso ordinário. 

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 886.841-SC (2006/0079919-5)

Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima
Recorrente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina
Procurador: Paulo Roberto Speck
Recorrido: Vanderlei da Silva
Advogado: Andréas Otto Winckler

EMENTA

Penal. Recurso especial. Estupro. Violência real. Vítima com 81 
anos de idade. Reconhecimento de fragilidade física caracterizadora 
da impossibilidade de oferecer resistência. Incidência da majorante 
prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/1990. Ausência de circunstância 
qualificadora. Irrelevância. Art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 
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Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Progressão de regime. 
Possibilidade. Recurso especial parcialmente provido.

1. Reconhecer a majoração constante do art. 9º da Lei n. 
8.072/1990 nos casos de simples presunção de violência constituiria 
repudiável bis in idem, uma vez que essa circunstância já integra o tipo 
penal nas hipóteses em que não há violência real.

2. Entretanto, tratando-se de hipótese de violência real, seja 
moral ou física, que por si só enseja a condenação pelos crimes sexuais 
em tela, aliada à circunstância de ser a vítima incapaz de oferecer 
resistência, tem-se aplicável a mencionada causa de aumento de 
pena, independentemente de restarem configuradas as qualificadoras 
constantes do art. 223 do Código Penal.

3. Não se pode confundir os conceitos de violência real como 
forma autônoma para a implementação do tipo penal, independente 
da presunção de violência, com a forma qualificada prevista no art. 
223 do Código Penal.

4. Nos termos expostos, não há falar em bis in idem (que somente 
ocorreria nas hipóteses de violência ficta, presumida, onde não há 
recusa expressa da vítima), mas no efetivo respeito ao princípio da 
proporcionalidade, pelo qual condutas diversas merecem reprimendas 
diversas, na medida da sua reprovabilidade ou hediondez, pois é 
indiscutível que o estupro praticado mediante violência real contra 
uma pessoa de avançada idade e reconhecida fragilidade física enseja 
maior juízo de reprovação.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 
23.02.2006 (HC n. 82.959-SP), declarou a inconstitucionalidade 
incidental do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, que veda a progressão 
de regime nos casos de crimes hediondos e a eles equiparados, 
afastando, assim, o óbice à execução progressiva da pena.

6. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a 
condenação tal como determinada na sentença, exceto no tocante ao 
regime prisional, que deverá ser o inicial fechado.

 
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do 
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voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Felix 
Fischer e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Jorge Mussi.

Brasília (DF), 17 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Relator

DJe 13.04.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima: Trata-se de recurso especial interposto 
pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 
105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal 
de Justiça local. 

O recorrido foi condenado pela prática do crime previsto no art. 213, caput, 
c.c. 224, c, ambos do Código Penal, e 9º, in fine, da Lei n. 8.072/1990, à pena de 
12 anos de reclusão, em regime integralmente fechado (fls. 17/30). 

Inconformado, interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente 
provido pelo Tribunal de origem tão-somente para excluir a causa de aumento 
de pena prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/1990 e, em conseqüência, reduzir a 
reprimenda para 8 anos de reclusão, mantido o regime integralmente fechado 
(fls. 32/44).

No recurso especial, sustenta o recorrente, além de divergência 
jurisprudencial, negativa de vigência ao art. 9º, in fine, da Lei n. 8.072/1990, 
ao argumento de que a incidência da causa de aumento em questão não viola 
o princípio non bis in idem, pois a particular situação da vítima – incapaz de 
oferecer resistência – foi utilizada apenas para justificar o aumento da pena, e 
não para a tipificação da conduta, uma vez que tanto a sentença como o acórdão 
recorrido reconheceram a ocorrência de violência real.

Contra-razões às fls. 84/91.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial provimento do 
recurso (fls. 115/119). 

É o relatório. 

VOTO

O Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima (Relator): Cinge-se a controvérsia 
à aplicação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/1990 à 
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reprimenda do réu, condenado pela prática de estupro cometido mediante 
violência real contra vítima de avançada idade e reconhecida fragilidade física.

Com efeito, para o efeito da incidência da majorante prevista no citado 
dispositivo legal, deve-se aliar a condenação por crime de estupro ou atentado 
violento ao pudor mediante violência real à ocorrência de alguma das 
circunstâncias descritas nas alíneas do art. 224 do Código Penal.

Salienta-se, por oportuno, que não é o reconhecimento da violência real 
pelo Juízo da condenação que irá descaracterizar a circunstância de ser a 
vítima incapaz de oferecer resistência, como no caso dos autos, mas tal enseja, 
efetivamente, a aplicação da majorante prevista no art. 9º da Lei dos Crimes 
Hediondos.

Essa, sem dúvida, é a interpretação que se deve dar à norma que estabelece 
a causa de aumento de pena, pois reconhecer a majoração nos casos de simples 
presunção de violência constituiria repudiável bis in idem, uma vez que essa 
circunstância já integra o tipo penal nas hipóteses em que não há violência real.

Entretanto, tratando-se de violência real, seja moral ou física, que por si só 
enseja a condenação pelos crimes sexuais em tela, aliada, no caso, à circunstância 
de ser a vítima incapaz de oferecer resistência, tem-se aplicável a mencionada 
causa de aumento de pena, independentemente de restarem configuradas as 
qualificadoras constantes do art. 223 do Código Penal.

De fato, enquanto o conceito de violência real refere-se à capacidade 
autônoma de implementação do tipo penal pelo efetivo e real constrangimento 
nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, as formas qualificadas 
previstas no art. 223 referem-se exclusivamente ao resultado excessivamente 
grave da ação. Exemplificadamente, os seguintes julgados: REsp n. 628.404-
RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 13.09.2004; HC n. 36.295-PE, Rel. 
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08.11.2004; REsp n. 696.355-RJ, Rel. Min. 
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 02.05.2005.

Aliás, o disposto no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos é expresso ao 
determinar a incidência da majorante em todos os casos de violência real, 
revelada tanto pelo caput dos arts. 213 e 214 quanto pelas formas qualificadas 
consubstanciadas pela lesão grave ou morte, desde que incida também alguma 
das hipóteses previstas no art. 224 do Código Penal, conforme a redação 
seguinte:

Art. 9º. As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, 

§ 3º, 158, § 2º, 159, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput, e sua combinação com 

o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput 
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e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o 

limite superior de 30 (trinta) anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das 

hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.

Vale conferir os seguintes precedentes desta Corte Superior:

Penal. Recurso especial. Art. 213, c.c. art. 224, alínea a, do Código Penal. 

Violência real. Crime hediondo. Aumento previsto no art. 9º da Lei n. 8.072/1990.

I - Se a violência é presumida, inadequado falar-se de lesão grave ou morte. 

Contudo, pode haver violência real contra vítima que esteja entre as indicadas no 

art. 224 do Código Penal, como ocorreu in casu.

II - Esta Corte tem entendido que o reconhecimento da majorante do art. 9º 

da Lei n. 8.072/1990, nos casos de presunção de violência, consistiria em afronta 

ao princípio ne bis in idem. Entretanto, tratando-se de hipótese de violência real 

perpetrada contra criança, tem-se como aplicável a referida causa de aumento. 

(Precedentes)

Recurso provido. (REsp n. 761.950-RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 

DJ de 14.11.2005)

Habeas corpus. Penal. Estupro e atentado violento ao pudor. Acréscimo de 

pena do art. 9º, da Lei n. 8.072/1990. Violência real e grave ameaça. Bis in idem. 
Inocorrência.

Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor (forma básica), se praticados 

com efetiva violência real ou grave ameaça, farão incidir a majorante do art. 9º da 

Lei dos Crimes Hediondos, quando a vítima se encontrar nas hipóteses do artigo 224 

do Código Penal.

Ordem denegada. (HC n. 32.836-SP, Rel. Min. José Arnaldo Da Fonseca, 

Quinta Turma, DJ de 27.09.2004)

Penal. Habeas corpus. Atentado violento ao pudor. Vítima menor de 14 

anos. Violência real. Majorante do art. 9º da Lei n. 8.072/1990. Ausência de 

circunstância qualificadora. Irrelevância. Concurso entre violência real suficiente 

para implementar o tipo penal e circunstância constante do art. 224 do CP. Ordem 

denegada.

1. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor são considerados 

hediondos, ainda que na forma simples, conforme prescreve o art. 1º, incisos V e VI, 

da Lei n. 8.072/1990.

2. As hipóteses de crimes de estupro e atentado violento ao pudor mediante 

violência presumida não foram excepcionadas pela Lei n. 8.072/1990, restando 

aplicáveis as regras repressivas especiais também a esses casos.
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3. Reconhecer a majoração constante do art. 9º da Lei n. 8.072/1990 nos casos 

de simples presunção de violência constituiria repudiável bis in idem, sendo que essa 
circunstância já integra o tipo penal nas hipóteses em que não há violência real.

4. Entretanto, tratando-se de hipótese de violência real, seja moral ou física, 
que por si só ensejaria a condenação pelos crimes sexuais em tela, aliada à verificação 
de qualquer das circunstâncias objetivas de presunção de violência, tem-se aplicável 
a causa de aumento de pena retro-referida, independentemente de restarem 
configuradas as qualificadoras constantes do art. 223 do Código Penal.

5. Efetivamente, nesses casos, não se trata de bis in idem, mas da efetiva 
aplicação da majorante às hipóteses em que concorrem violência real suficiente para 
a condenação pelos crimes de estupro ou atentado violento ao pudor e qualquer das 
causas de presunção de violência. 

6. Não se pode confundir os conceitos de violência real como forma autônoma 
para a implementação do tipo penal, independentemente da presunção de violência, 
com a forma qualificada prevista no art. 223 do Código Penal.

7. O disposto no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos é expresso ao determinar 
a incidência da majorante em todos os casos de violência real, revelada tanto pelo 
caput dos arts. 213 e 214, quanto pelas formas qualificadas consubstanciadas pela 
lesão grave ou morte, desde que incida também alguma das hipóteses previstas no 
art. 224 do Código Penal.

8. Nos termos expostos, não há falar em bis in idem, mas no efetivo respeito ao 
princípio da proporcionalidade, pelo qual condutas diversas merecem reprimendas 
diversas, na medida da sua reprovabilidade ou hediondez.

9. Ordem denegada. (HC n. 38.824-RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, DJ 
de 22.08.2005) 

Assim, nos termos expostos, não há falar em bis in idem, mas no efetivo 
respeito ao princípio da proporcionalidade, pelo qual condutas diversas merecem 
reprimendas diversas, na medida da sua reprovabilidade ou hediondez, pois 
é indiscutível que o estupro praticado mediante violência real contra uma 
pessoa de avançada idade e reconhecida fragilidade física enseja maior juízo de 
reprovação.

Na hipótese, tanto o Juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de origem 
reconheceram a incapacidade de resistência da vítima à conduta do réu, praticada 
com violência real, conforme se verifica do seguinte excerto do voto condutor do 
acórdão recorrido (fls. 36/37):

Aliás, o referido Laudo confere a certeza da violência empregada contra a 

ofendida, podendo-se inferir foi submetida a intenso sofrimento, assim como é 
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estreme de dúvidas que aos 81 anos, franzina, com dificuldade de expressão e 

baixo tom de voz, conforme consignado pelo togado a quo (fl. 53), não tinha como 

oferecer resistência à conduta do réu, que se utilizando de sua superior força física, 

constrangeu-a à prática da conjunção carnal, tapando sua boca para que não gritasse 

por socorre, restando insofismável ocorrência da violência tanto ficta, quanto real.

Nesse contexto, condenado o réu pela prática de estupro cometido mediante 
violência real (art. 213, caput, do Código Penal) e sendo a vítima incapaz de 
oferecer resistência (art. 224, c, do Código Penal), incide na espécie a majorante 
prevista no art. 9º da Lei n. 8.072/1990. 

Por tais razões, deve ser restabelecida a sentença do Juízo de primeiro 
grau que condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão, pela prática do crime 
previsto no art. 213, caput, c.c. 224, c, ambos do Código Penal, e 9º, in fine, da 
Lei n. 8.072/1990.

Por fim, o acórdão recorrido também merece reforma no que tange ao 
regime de cumprimento da pena, devido à superveniência de decisão do Plenário 
do Supremo Tribunal Federal, que, na sessão de 23.02.2006, julgando o HC n. 
82.959-SP, declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 2º, § 1º, da Lei n. 
8.072/1990, que veda a progressão de regime nos casos de crimes hediondos e a 
eles equiparados, afastando, assim, o óbice à execução progressiva da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para 
restabelecer a condenação tal como determinada na sentença, exceto no tocante 
ao regime prisional, que deverá ser o inicial fechado.

É como voto.



Jurisprudência da Sexta Turma





HABEAS CORPUS N. 106.805-MS (2008/0109328-3)

Relatora: Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
Advogado: Elizabeth Fátima Costa - Defensora Pública
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Paciente: Reny Narciso Alves

EMENTA

Processual Penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão 
corporal simples praticada contra mulher no âmbito doméstico. 
Proteção da família. Proibição de aplicação dos ditames da Lei n. 
9.099/1995. Ação penal pública incondicionada. Ordem denegada.

1. A família é a base da sociedade e tem a especial proteção 
do Estado; a assistência à família será feita na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações. Inteligência do artigo 226 da Constituição da 
República.

2. As famílias que se erigem em meio à violência não possuem 
condições de ser base de apoio e desenvolvimento para os seus 
membros, de forma que os filhos daí advindos dificilmente terão 
condições de conviver sadiamente em sociedade, daí a preocupação 
do Estado em proteger especialmente essa instituição, criando 
mecanismos, como a Lei Maria da Penha, para tal desiderato.

3. Somente o procedimento da Lei n. 9.099/1995 exige 
representação da vítima no crime de lesão corporal leve ou culposa 
para a propositura da ação penal.

4. Não se aplicam aos crimes praticados contra a mulher, no âmbito 
doméstico e familiar, os ditames da Lei n. 9.099/1995. Inteligência do 
artigo 41 da Lei n. 11.340/2006.

5. A lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito 
doméstico é qualificada por força do artigo 129, § 9º do Código Penal 
e se disciplina segundo as diretrizes desse diploma legal, sendo a ação 
penal pública incondicionada.

6. Ademais, sua nova redação, feita pelo artigo 44 da Lei n. 
11.340/2006, impondo pena máxima de três anos à lesão corporal 
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qualificada, praticada no âmbito familiar, proíbe a utilização do 
procedimento dos Juizados Especiais, afastando, por mais um motivo, 
a exigência de representação da vítima.

7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
maioria, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora.

Vencidos os Srs. Ministros Nilson Naves e Maria Thereza de Assis Moura. 
Os Srs. Ministros Paulo Gallotti e Og Fernandes votaram com a Sra. Ministra 
Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

Sustentou oralmente Dr. Alessandro Tertuliano da Costa, pelo paciente: 
Reny Narciso Alves.

Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG), Relatora

DJe 09.03.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG): 
Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário com pedido de 
liminar impetrado em benefício de Reny Narciso Alves, por meio de procurador 
legalmente habilitado, no qual alegou suportar constrangimento ilegal exercido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Argumentou que a ação penal contra ele ajuizada encontra-se inquinada de 
nulidade, pois falta condição legalmente exigida para seu exercício. Disse que 
foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática de lesões corporais 
contra sua esposa, no âmbito doméstico. Porém, narrou que o Magistrado 
singular, corroborado pela Corte a quo, deixou de designar audiência preliminar 
a fim de possibilitar à vítima a renúncia da representação, maculando, assim, 
o devido processo legal. Acrescentou que a vítima já voltou a morar com ele, 
circunstância que denota sua intenção em renunciar à representação.

Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 213/214), o 
Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 217/221).
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Em seguida, a Defensoria Pública da União ratificou a necessidade de 
concessão da ordem (fls. 208/209).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

VOTO

A Sra. Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG) 
(Relatora): Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário com 
pedido de liminar impetrado em benefício de Reny Narciso Alves, por meio de 
procurador legalmente habilitado, no qual alegou suportar constrangimento 
ilegal exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Argumentou que a ação penal contra ele ajuizada encontra-se inquinada de 
nulidade, pois falta condição legalmente exigida para seu exercício. Disse que 
foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática de lesões corporais 
contra sua esposa, no âmbito doméstico. Porém, narrou que o Magistrado 
singular, corroborado pela Corte a quo, deixou de designar audiência preliminar 
a fim de possibilitar à vítima a renúncia da representação, maculando, assim, 
o devido processo legal. Acrescentou que a vítima já voltou a morar com ele, 
circunstância que denota sua intenção em renunciar à representação.

Verifiquei cuidadosamente as razões apresentadas pelo impetrante e, ao 
compará-las com a decisão ora impugnada, com as informações prestadas e com 
os documentos acostados aos autos, não vejo como acolher sua pretensão.

Antes de adentrar no mérito do pedido, faz-se necessário um breve relato 
das alterações legislativas que me conduziram ao entendimento segundo o qual, 
hoje, em se tratando de lesões corporais leves e culposas, praticadas no âmbito 
familiar contra mulher, a ação é, necessariamente, pública incondicionada.

O crime de lesões corporais, seja simples ou qualificado, é disciplinado pelo 
Código Penal.

Até o ano de 1995, as três modalidades de lesões corporais – leves, graves 
e gravíssimas – não dependiam de representação do ofendido, motivo pelo qual 
a ação penal correspondia à pública incondicionada, também disciplinada pelo 
Código Penal.

Por força do artigo 61 da Lei n. 9.099/1995, pelo quantitativo de pena 
máxima imposta, as lesões corporais simples e as culposas passaram a ter o seu 
procedimento disciplinado pelos Juizados Especiais.

Assim, nas disposições finais do mencionado diploma legal, mais 
precisamente em seu artigo 88, o legislador disciplinou que:
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Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de 

representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões 

culposas.

Diante disso, passou-se a exigir representação da vítima para a deflagração 
da ação penal não apenas nas hipóteses estabelecidas no Código Penal, mas 
também para a lesão corporal leve e para a culposa, por força do dispositivo 
supracitado.

Em 2004, a Lei n. 10.886 incluiu o § 9º no artigo 129 do Código Penal. Ao 
fazê-lo, introduziu uma figura de lesão corporal qualificada, especificamente 
relacionada à violência doméstica, com a seguinte redação:

Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...).

§ 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge 

ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-

se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.

Referido dispositivo legal passou a disciplinar o que se tem comumente 
chamado de “violência doméstica”. Termo que diz respeito à vida em família, 
usualmente na mesma casa, referente às ligações estabelecidas entre participantes 
de uma mesma vida familiar, podendo haver laços de parentesco ou não.

A intenção do legislador ao criar a nova figura típica, na realidade uma 
nova modalidade de lesão corporal qualificada, tendo em vista o novo montante 
de pena cominada, foi atingir os variados e, infelizmente, numerosos casos de 
lesões corporais praticados no recôndito do lar, local em que deveria imperar 
a paz e a convivência harmoniosa entre seus membros e, jamais, a agressão 
desenfreada que muitas vezes se apresenta, pondo em risco a estrutura familiar, 
base da sociedade.

Em 07 de agosto de 2006, foi publicada a esperada Lei n. 11.340, intitulada 
“Lei Maria da Penha”. Referido diploma legal procurou criar mecanismos para 
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do 
artigo 226 da Constituição da República, procurando coibir de todas as formas a 
discriminação, prevenir e punir mais severamente a violência contra a mulher.

Com o intuito de dar cumprimento às finalidades a que se propôs, o artigo 
41 da mencionada lei disciplina que:
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Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099, de 26 de 
setembro de 1995.

A lei em questão também cuidou de aumentar a pena referente à lesão 
corporal qualificada prevista no § 9º do artigo 129 do Código Penal, referente 
à violência doméstica, para detenção de três meses a três anos, além de instituir 
outros mecanismos tendentes a alcançar o escopo da novel legislação.

Não cabe aqui discutir se os métodos utilizados pelo legislador foram 
tecnicamente felizes, mas apenas aplicar a lei vigente ao caso concreto, tendo por 
alvo a certeza de que se procurou fazer cessar a violência que assola muitos lares 
brasileiros e põe em risco a saúde física e psíquica de seus membros, sobretudo 
das mulheres.

Diante do histórico aqui narrado surgiu uma dúvida: qual a espécie de ação 
penal deverá agora ser manejada no crime de lesão corporal leve qualificada, 
relacionada à violência doméstica? A reposta pode ser extraída de duas teorias.

A primeira delas, defendida por Damásio Evangelista de Jesus (Artigo 
científico publicado no sítio www.jusnavigandi.com.br) e Rogério Greco (Código 
Penal Comentado), preconiza que o crime de lesões corporais, quando se tratar 
de violência doméstica, decorrente de lesões leves ou culposas, continuará a ter 
ação penal pública condicionada à representação da vítima.

Os filiados a essa teoria argumentam que o artigo 16 da Lei n. 11.340/2006 
admite que ainda existem crimes que exigem representação, mesmo quando 
praticados contra a mulher no âmbito doméstico, tanto que esse dispositivo 
disciplina por qual meio poderá a ofendida renunciar ao direito de representar 
contra o seu agressor. Sendo assim, a Lei Maria da Penha não teria tido a intenção 
de alterar o princípio do artigo 88 da Lei n. 9.099/1995, de que a ação penal 
por crime de lesão corporal leve é pública condicionada à representação. Teria 
apenas aumentado o preceito secundário do tipo do artigo 129, § 9º do Código 
Penal, continuando a ação a ser deflagrada apenas mediante representação da 
ofendida, eis que cabe a ela decidir se quer expor ou não sua família a pessoas 
estranhas a esse meio.

Já a segunda teoria, a qual me filio, preconiza que, com o advento da Lei 
n. 11.340/2006, o legislador quis propor mudanças que efetivamente pudessem 
contribuir para fazer cessar ou, ao menos, reduzir drasticamente a triste violência 
que assola muitos dos lares brasileiros, uma violência velada que corrói as bases 
da sociedade pouco a pouco.

Acaso a Lei n. 11.340/2006, em relação à lesão corporal simples e culposa, 
tivesse contribuído apenas para aumentar o patamar máximo da pena do artigo 
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129, § 9º do Código Penal, não teria trazido qualquer inovação prática, eis 
que, raramente, se aplicam patamares de pena muito superiores ao mínimo 
cominado.

Penso que o intuito da legislação compromete-se mais com a realidade em 
que vivemos do que com simples questões de pena.

Há de se ressaltar que um dos princípios comezinhos de direito, no que 
tange à interpretação da norma, preconiza que ela não utiliza palavras inúteis.

Nesse diapasão, frisamos que o artigo 41 da Lei n. 11.340/2006 diz 
claramente que não se aplicam aos crimes praticados com violência doméstica os 
ditames da Lei n. 9.099/1995.

Não disse a novel legislação que não se aplicam aos crimes praticados com 
violência doméstica apenas alguns mecanismos despenalizadores da Lei dos 
Juizados Especiais, como a transação e a suspensão condicional da pena. Acaso 
o quisesse, o legislador assim teria procedido.

Mas, pelo contrário, a Lei Maria da Penha deixa claro que a Lei n. 
9.099/1995 não se aplica por inteiro, isso porque os escopos de uma e de outra 
são totalmente opostos. Enquanto a Lei dos Juizados Especiais procura evitar o 
início do processo penal que poderá culminar com a imposição de uma sanção ao 
agente do crime, a Lei Maria da Penha procura punir com maior rigor o agressor 
que age às escondidas nos lares, pondo em risco a saúde de sua própria família.

Se a Lei n. 9.099/1995 não pode ser aplicada, significa que seu artigo 
88, que prevê a representação para a lesão corporal leve e culposa nos casos 
comuns, não pode, por conseguinte, ser aplicado a essas espécies delitivas 
quando estiverem relacionadas à violência doméstica. Foi, portanto, derrogado 
em relação às hipóteses encampadas pela Lei Maria da Penha.

Assim entendo porque a família é a instituição mais importante do Estado, é 
ela que lhe dá base e sustentáculo. Uma família desestruturada conduz, fatalmente, 
a um Estado desarticulado e frágil, tornando-o incapaz de resguardar a esfera 
pública e de assegurar aos indivíduos seus direitos constitucionalizados.

A Constituição da República, em seu artigo 226, estabelece que a família 
é a base da sociedade e tem a especial proteção do Estado; seu § 8º assegura 
que a assistência à família será feita na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Também 
não descuida a Carta Política de 1988, em seu artigo 227, de atribuir à família, 
à sociedade e ao Estado a responsabilidade pelas crianças e adolescentes, com 
absoluta prioridade, assegurando-lhes:
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(...) o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Grifo nosso).

Por tais razões, não se pode falar em representação quando a lesão corporal 
culposa ou dolosa simples atinge a mulher em casos de violência doméstica, 
familiar ou íntima.

O interesse maior é da sociedade. É a proteção de mulheres que ficam 
subjugadas pelo “poder” econômico do parceiro; de idosas; e, sobretudo, das 
menores que, via de regra, são vítimas, ainda que de violência mental, desse tipo 
de situação. Por tal razão, a escolha não pertence à vítima, mas ao Ministério 
Público, órgão essencial à Justiça.

Acaso se proceda de forma diversa, estar-se-á definitivamente retirando 
qualquer eficácia que o legislador pretendeu atribuir à Lei n. 11.340/2006. Qual 
será, então, a finalidade da Lei Maria da Penha caso dela se retire todo o seu 
potencial de atuação contra os agressores?

Vários juristas de renome possuem esse posicionamento:

Luiz Flávio Gomes, em artigo publicado no sítio www.jusnavigandi.com.br, 
tece as seguintes ponderações:

Nesses crimes, portanto, cometidos pelo marido contra a mulher, pelo filho 
contra a mãe, pelo empregador contra a empregada doméstica etc., não se pode 
mais falar em representação, isto é, a ação penal transformou-se em pública 
incondicionada (o que conduz a instauração de inquérito policial, denúncia, devido 
processo, contraditório, provas, sentença, duplo grau de jurisdição etc.). Esse ponto, 
sendo desfavorável ao acusado não pode retroagir (isto é: não alcança os crimes 
ocorridos antes do dia 22.09.2006).

Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado, p. 585/586, pensa 
da mesma forma:

Se alguma vantagem houve, está concentrada na ação penal, que passa a ser 
pública incondicionada, em nossa visão, retornando para a iniciativa do Ministério 
Público, sem depender da representação.

Isto porque o art. 88 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que dependerá de 
representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves (prevista 
no caput do art. 129) e lesões culposas (constante do § 6º do mesmo artigo). Ora, a 
violência doméstica, embora lesão corporal, cuja descrição típica advém do caput, é 

forma qualificada da lesão, logo, não mais depende de representação da vítima. A 

mudança foi tímida e de pouca utilidade.
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E Marcelo Lessa Bastos, em artigo intitulado “Violência doméstica e familiar 
contra a mulher”, no sentido de que:

(...) não se aplicam, portanto, os institutos despenalizadores da Lei n. 
9.099/1995 em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Deste modo, 
em se configurando a violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer que 
seja o crime e sua pena, não cabe transação penal nem suspensão condicional do 
processo nem composição civil dos danos extintiva de punibilidade, não se lavra 
termo circunstanciado (em caso de prisão em flagrante, deve ser lavrado auto de 
prisão em flagrante e, se for o caso, arbitrada fiança), deve ser instaurado inquérito 
policial (com a medida paralela prevista no art. 12, III, e §§ 1º e 2º da Lei n. 
11.340/2006), a denúncia deverá vir por escrito, o procedimento será o previsto no 
Código de Processo Penal (...). (Publicado no sítio www.jusnavigandi.com.br).

Não se sabe, exatamente, se o maior endurecimento da legislação trará os 
efeitos desejados. Mas o certo é que trabalha a favor do legislador a estatística 
a revelar que algo precisava ser feito (Cf. SANCHES, Rogério. A Lei Maria da 
Penha e a não aplicação dos institutos despenalizadores dos juizados especiais 
criminais. Jus Navigandi). Um dado, colhido no sítio da Fundação Perseu Abramo 
(www.fpabramo.gov.br), é bastante ilustrativo:

A projeção da taxa de espancamento (11%) para o universo investigado (61,5 
milhões) indica que pelo menos 6,8 milhões, dentre as brasileiras vivas, já foram 
espancadas ao menos uma vez. Considerando-se que entre as que admitiram ter sido 
espancadas, 31% declararam que a última vez em que isso ocorreu foi no período 
dos 12 meses anteriores, projeta-se cerca de, no mínimo, 2,1 milhões de mulheres 
espancadas por ano no país (ou em 2001, pois não se sabe se estariam aumentando 
ou diminuindo), 175 mil/mês, 5,8 mil/dia, 243/hora ou 4/minuto – uma a cada 15 
segundos.

Dessa forma, entendo que em nome da proteção à família, preconizada 
como essencial pela Constituição da República e, frente ao dispositivo da Lei 
n. 11.340/2006 que afasta expressamente a aplicação da Lei n. 9.099/1995, 
os institutos despenalizadores e as medidas mais benéficas dessa última não 
se aplicam aos casos de violência doméstica, independendo, portanto, de 
representação da vítima para a propositura da ação penal pelo Ministério Público 
nos casos de lesão corporal leve ou culposa.

Ademais, até mesmo a nova redação do § 9º do artigo 129 do Código Penal, 
feita pelo artigo 44 da Lei n. 11.340/2006, impondo pena máxima de três anos 
à lesão corporal qualificada, praticada no âmbito familiar, proíbe a utilização 
do procedimento dos Juizados Especiais, afastando, por mais um motivo, a 
exigência de representação da vítima.
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Nesse sentido, aliás, já se manifestou, por unanimidade, a 5ª Turma deste 
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 84.831-RJ, sob a relatoria 
do eminente Ministro Felix Fischer, ementado da seguinte forma:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Art. 129, § 

9º, do Código Penal. Violência doméstica contra a mulher. Lei Maria da Penha. Lei 

n. 9.099/1995. Inaplicabilidade.

A Lei n. 11.340/2006 é clara quanto a não-aplicabilidade dos institutos da 

Lei dos Juizados Especiais aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 

contra a mulher.

Ordem denegada. (STJ - HC n. 84.831-RJ - Relator: Ministro Felix Fischer - 

Quinta Turma - DJe de 05.05.2008).

Transcrevo, por oportuno, a íntegra do voto prolatado por Sua Excelência:

(...).

No presente mandamus, sustenta o impetrante que, a despeito da natureza 

do delito e sua vinculação com a Lei n. 11.340/2006, segundo o Enunciado n. 89 

do III Encontro de Juizados Especiais Criminais e Turmas Recursais do Estado do 

Rio de Janeiro “é cabível a audiência prévia de conciliação para o crime previsto no 

art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.340/2006” (fl. 

5). Requer, dessa forma, que sejam concedidos os benefícios da prévia conciliação, 

prevista no art. 72 da Lei n. 9.099/1995, e da suspensão condicional do processo, 

de acordo com o art. 89 da Lei n. 9.099/1995.

A ordem não merece ser concedida.

A Lei n. 11.340/2006 é bastante clara quanto a não-aplicabilidade dos institutos 

da Lei dos Juizados Especiais aos crimes praticados com violência doméstica, senão 

vejamos:

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra 

a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099, 

de 26 de setembro de 1995.

Percebe-se do texto legal acima transcrito que a intenção do legislador foi 

afastar dos casos de violência doméstica contra a mulher as medidas despenalizadoras 

da Lei dos Juizados Especiais Criminais, como a transação penal e a suspensão 

condicional do processo.

Sobre o assunto preleciona Pedro Rui da Fontoura Porto:

Desde a entrada em vigor da Lei n. 9.099/1995, que, mormente no 

relativo ao regramento dos Juizados Especiais Criminais, estabeleceu os 
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princípios norteadores da informalidade, celeridade, oralidade e economia 

processual (art. 62 da Lei n. 9.099/1995), sempre houve uma preocupação 

do movimento feminista acerca de, até que ponto, a nova tendência para um 

direito penal conciliador e mais flexível, baseado na vontade do ofendido, não 

colocava em risco as fragilizadas vítimas da violência doméstica.

Com efeito, embora não crie novos tipos penais, a Lei n. 11.340/2006 

certamente opera como complemento de tipos penais precedentes, sendo 

conveniente uma reflexão acerca dos limites desta influência, isto porque, 

ao se configurar qualquer crime como praticado em situação de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher nos termos da lei em questão, uma 

conseqüência importante se sobressai: a regra do art. 41 que determina a 

não aplicação da Lei n. 9.099/1995. (“Violência doméstica e familiar contra 

a mulher, Lei n. 11.340/2006 - análise crítica e sistêmica”, 2007, Livraria do 

Advogado Editora, p. 38/39).

Transcrevo parte do parecer da douta Subprocuradoria-Geral da República, 

que elucida bem a questão discutida nos autos:

A Constituição Federal prevê, em seu art. 98, a criação de Juizados 

Especiais Criminais competentes para o julgamento de infrações penais de 

menor potencial ofensivo, deferindo à norma infraconstitucional a definição 

dessas infrações. A Lei n. 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais no âmbito da justiça comum estadual e distrital, considera, 

em seu art. 61, alterado pela Lei n. 11.313/2006, infrações de menor potencial 

ofensivo os crimes e as contravenções penais com pena máxima inferior a 2 

(dois) anos.

Com o advento da Lei n. 11.340/2006, que cria mecanismos para coibir 

e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, foram alteradas 

algumas disposições do Código Penal, havendo agravamento de algumas de 

suas penas. O legislador procurou tratar de forma mais severa aquele que 

pratica infrações no âmbito familiar, em especial contra a mulher, justamente 

pelo fato de os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/1995 não 

terem se mostrado eficazes o suficiente no combate aos crimes desta natureza. 

Desde então, a lesão corporal praticada no âmbito doméstico, crime atribuído 

ao paciente na denúncia, passou a ter pena máxima de 3 (três) anos. Portanto, 

o quantum máximo da pena em abstrato previsto para o delito em questão 

já é suficientemente alto para afastá-lo do âmbito das infrações penais de 

menor potencial ofensivo. Não bastasse isso, a chamada Lei Maria da Penha, 

em seu art. 41, vedou, de forma expressa, a incidência da Lei n. 9.099/1995, 

independentemente da pena cominada. Logo, por essas razões, não devem 
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ser empregados os institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados 

Especiais ao presente caso.

É incabível, ainda, a concessão da suspensão condicional do processo 

nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, pelo motivo acima já exposto, 

qual seja, inaplicabilidade dos institutos previstos na Lei n. 9.099/1995 aos 

crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

Tampouco há falar em inconstitucionalidade do art. 41 da Lei n. 

11.340/2006, haja vista o fato de que a Constituição deferiu ao legislador 

ordinário definir as infrações de menor potencial ofensivo. Portanto, se na 

Lei Maria da Penha se optou por afastar a aplicação da Lei n. 9.099/1995, 

é porque se entendeu que tais infrações penais não podem ser consideradas 

como de menor potencial ofensivo, o que atende ao disposto no art. 98, 1 da 

Carta da República.

Improcedente é, no mais, a alegação do paciente de que estaria a 

sofrer constrangimento ilegal por não ter sido designada audiência prévia 

de conciliação. O art. 16 da Lei Maria da Penha prevê a possibilidade 
de realização dessa audiência apenas para os crimes de ação pública 
condicionada. Até o advento da Lei n. 9.099/1995, na persecução criminal 
de lesão corporal leve, se procedia mediante ação pública incondicionada. 
A Lei dos Juizados Especiais, em seu art. 88, passou, entretanto, a dispor 
que a ação penal, para esse crime, dependeria de representação para ser 
iniciada. Ocorre que, como visto, o art. 41 da Lei n. 11.340/2006 afastou, 
de modo categórico, a incidência da Lei n. 9.099/1995. Por isso, há de 
se considerar nos casos de lesão corporal, com violência doméstica, que 
a ação penal será pública incondicionada, consoante previsto no próprio 
Código Penal. É, portanto, incompatível com o procedimento adotado para 
a persecução do crime atribuído ao paciente, a realização de sobredita 
audiência.

Ante o exposto, opina o Mistério Público Federal por que seja denegada 

a ordem (fls. 58/59).

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto. (Negrito nosso; demais grifos no original).

Por fim, noto que esta 6ª Turma também já teve a oportunidade de apreciar 
o tema, nos autos do Recurso Especial n. 1.000.222-DF, o qual restou assim 
ementado:

Processual Penal. Recurso especial. Violência doméstica. Lesão corporal simples 

ou culposa praticada contra mulher no âmbito doméstico. Proteção da família. 
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Proibição de aplicação da Lei n. 9.099/1995. Ação penal pública incondicionada. 

Recurso provido para cassar o acórdão e restabelecer a sentença.

1. A família é a base da sociedade e tem a especial proteção do Estado; a 

assistência à família será feita na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. (Inteligência do 

artigo 226 da Constituição da República).

2. As famílias que se erigem em meio à violência não possuem condições 

de ser base de apoio e desenvolvimento para os seus membros, os filhos daí 

advindos dificilmente terão condições de conviver sadiamente em sociedade, daí 

a preocupação do Estado em proteger especialmente essa instituição, criando 

mecanismos, como a Lei Maria da Penha, para tal desiderato.

3. Somente o procedimento da Lei n. 9.099/1995 exige representação da 

vítima no crime de lesão corporal leve e culposa para a propositura da ação penal.

4. Não se aplica aos crimes praticados contra a mulher, no âmbito doméstico e 

familiar, a Lei n. 9.099/1995. (Artigo 41 da Lei n. 11.340/2006).

5. A lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito doméstico é qualificada 

por força do artigo 129, § 9º do Código Penal e se disciplina segundo as diretrizes 

desse Estatuto Legal, sendo a ação penal pública incondicionada.

6. A nova redação do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, feita pelo 

artigo 44 da Lei n. 11.340/2006, impondo pena máxima de três anos a lesão corporal 

qualificada, praticada no âmbito familiar, proíbe a utilização do procedimento dos 

Juizados Especiais, afastando por mais um motivo, a exigência de representação da 

vítima.

7. Recurso provido para cassar o acórdão e restabelecer a decisão que recebeu 

a denúncia. (STJ - REsp n. 1.000.222-DF - De minha Relatoria - Sexta Turma - DJe 

de 24.11.2008).

Presentes, pois, as condições de procedibilidade da ação, compete ao 
Ministério Público, titular da ação penal, promovê-la.

Por todas essas razões, mostra-se despicienda qualquer discussão acerca da 
necessidade de designação de audiência para a ratificação da representação, tese 
discutida na inicial.

Ante tais fundamentos, denego a ordem impetrada.

É como voto.
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VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves: De acordo com o voto que escrevi para o HC n. 
96.992, de 2007, peço vênia à ilustre Relatora para conceder a ordem.

HABEAS CORPUS N. 120.166-PR (2008/0247312-8)

Relator: Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP)
Impetrante: Marcos Aurélio Mathias D’ávila
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Paciente: Mauro Canuto de Castilho e Souza Machado

EMENTA

Processual Penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Incêndio. 
Destruição de documentos. Pedido de absolvição. Crime que deixa 
vestígio. Perícia. Apreensão de rádios. Análise profunda das provas dos 
autos. Inadequação da via eleita. Pedido denegado.

1. O habeas corpus não é a via adequada para analisar questões 
de alta indagação, como a pretensão de absolvição do paciente, porque 
não comporta dilação probatória.

2. O crime de incêndio é daqueles que deixa vestígio; realizada a 
perícia no local do incêndio, a materialidade do crime ficou provada.

3. Não há norma que determine a realização de perícia nos 
rádios apreendidos, matéria a ser examinada pelo juízo no curso da 
instrução.

4. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça decidir a 
respeito da realização de perícia nos rádios apreendidos, pois tal tema, 
por dizer respeito à prova, não deve ser analisado no habeas corpus, 
cujos limites são sabidamente estreitos. 

5. Pedido denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nilson Naves, Paulo Gallotti e Og Fernandes votaram com 
o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves. 

Brasília (DF), 03 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP), Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ-SP): Trata-
se de habeas corpus impetrado em favor de Mauro Canuto de Castilho e Souza 
Machado, condenado à pena de onze anos, seis meses e doze dias de reclusão, 
em regime inicial fechado, e a sessenta e oito dias-multa, pela prática dos crimes 
do artigo 157, § 2º, I, II e V; artigo 250, § 1º, I e II, b; e artigo 337 do Código 
Penal. É alegado constrangimento ilegal exercido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, que deu provimento à apelação ministerial, para condenar o 
paciente, o qual havia sido, em primeira instância, absolvido.

Sustentou o impetrante que deve ser reconhecida a nulidade do acórdão 
que condenou o paciente com base em prova viciada, pois não se realizou exame 
pericial nos rádios apreendidos. Por tais fatos, reclama a ausência de justa causa 
para a ação penal, considerando-se que não há prova da autoria delitiva.

O pedido de liminar foi indeferido, fls. 159/160.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada 
coatora, fl. 182.

A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do 
pedido, fls. 273/283.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

VOTO

O Sr. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP) 
(Relator): Eis a ementa do acórdão condenatório, a fls. 66/67:
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Apelação criminal. Roubo triplamente qualificado. Incêndio doloso 

qualificado. Inutilização de documentos. Art. 157, § 2º, I, II, V (2º fato). Art. 

250, § 1º, I e II, b (3º fato). Art. 337 (4ª fato). Todos combinados com os arts. 29 

e 70 do CP. Recurso manejado pelo agente ministerial, colimando a reforma da 

decisão absolutória prolatada. Procedência recursal, firmando-se a condenação 

dos apelados. Quanto às preliminares arguidas pelo recorrido Antônio Pellizzetti, 

ausência de consubstanciação de nulidades na ação penal. Inexistência de óbices 

à colaboração do órgão ministerial nas investigações efetivadas na primeira fase 

da persecução penal, bem como no posterior oferecimento de denúncia, embasada 

nos elementos coletados. Súmula n. 243-STJ. Inaplicabilidade da doutrina dos 

fruits of poisoned tree na hipótese em comento, por figurarem os dados apontados 

como originários pelo recorrido como meros indícios complementares e, aliás, 

posteriores àqueles que impulsionaram o início das investigações. Não delineada a 

imprescindível ilicitude por derivação. Impossibilidade de acolhida da preliminar de 

violação. Quebra de sigilo bancário efetivada consoante diretrizes legais. Quanto ao 

sigilo dos dados telefônicos a mera verificação de chamadas efetuadas e recebidas 

não importa, por si só, em violação ao sigilo, já que a garantia da inviolabilidade das 

comunicações diz respeito à vedação de interceptação e não a simples checagem de 

ligações. Inexistente violação à norma processual no procedimento adotado, por não 

se tratar de perícia técnica que ensejasse a observância dos arts. 158 e 159 do CPP. 

Regularidade na participação de organização composta por milicianos da polícia 

ostensiva na fase inquisitiva. Ausência de ressalvas em nosso diploma processual 

penal quanto à possibilidade de ser testemunha um policial. Nulidades de caráter 

relativo. Falta de comprovação de prejuízo no procedimento adotado. No mérito, 

acervo coeso a delinear a responsabilidade penal dos incriminados pelo cometimento 

dos crimes descritos na vestibular. Elementos circunstanciais submetidos ao crivo 

judicial, restando inviável o comprometimento da reconstrução fática produzida 

pela acusação, impondo-se a reforma do equivocado decreto absolutório lançado 

pelo juízo a quo. Reconhecimento, outrossim, em prol dos sentenciados Mauro 

Canuto de Castilho e Souza Machado e Marcos Aurélio Gonçalves de Pinho, da 

minorante prevista no art. 29, § 1º do estatuto repressivo, haja vista delinear-se que 

suas participações foram de somenos importância no contexto fático, evidenciado-se 

grau de culpa inferior a dos demais réus, razão por que a eles se deve aplicar penas 

menores do que a imposta àqueles. Quanto ao apelado Mauro Canuto de Castilho 

e Souza Machado, além da pena privativa de liberdade, perda da função pública, a 

teor do art. 92, I do CP. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

Daí o presente writ, em que o impetrante alega que a condenação do 
paciente foi decretada pelo Tribunal sob o enfoque de provas nulas, porque o 
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crime deixava vestígio, e era necessário proceder-se à realização de perícia nos 
rádios apreendidos.

O crime de incêndio realmente é considerado como um daqueles que deixa 
vestígio, mas, em relação a ele, realizou-se a perícia no local do incêndio, pelo 
que não tem o impetrante do que reclamar.

O que a Defesa pretende é ver reconhecida a nulidade pela ausência de 
perícia nos rádios de comunicação apreendidos e isso se mostra incompatível 
com a via eleita.

Os rádios, ao que parece, constituem apenas mais uma das provas que 
militavam contra o paciente, a reforçar o juízo de condenação.

Tratando-se de matéria probatória, essa não é a via adequada para a 
apreciação do pedido, conforme dispõem os inúmeros precedentes citados:

Habeas corpus. Alegação de inocência. Provas. Exame. Necessidade. 

Incompatibilidade. Prisão preventiva. Decretação. Acusado foragido. Ausência 

de fundamentação. Inocorrência. Recambiamento. Excesso de prazo. Fuga do 

paciente.

1. A alegação de inocência do paciente não pode ser examinada, pois 

demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório constante dos 

autos, o que é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a circunstância de o agente 

encontrar-se foragido é motivação suficiente à decretação da prisão preventiva, a 

fim de assegurar a aplicação da lei penal.

3. Não configura excesso de prazo a demora no recambiamento do paciente 

de um Estado da Federação para outro, quando, além de decorrente de sua própria 

tentativa de se furtar da aplicação da lei penal, vem o Juízo de origem envidando 

todos os esforços para suprir tal retardamento.

4. Ordem denegada. (STJ – HC n. 95.444-SP – Relator Ministro Og Fernandes 

– DJe 29.09.2008).

Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. Atos infracionais 

equiparados aos crimes de roubo e atentado violento ao pudor. Ausência de 

provas para a condenação. Via inadequada. Medida sócio-educativa de internação. 

Grave ameaça e violência à pessoa. Decisão judicial devidamente fundamentada. 

Constrangimento ilegal inexistente.

1. A análise das alegações de ausência de prova da autoria dos atos infracionais 

equiparados aos crimes de roubo e atentado violento ao pudor demandam, 

inevitavelmente, dilação probatória, o que sabidamente é incabível na via eleita. 
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2. A realização de prévio estudo interdisciplinar para a aplicação de medida 

sócio-educativa é faculdade do Juízo menorista que, de todo modo, não está 

vinculado à conclusão do laudo técnico, diante do princípio do livre convencimento 

motivado. 

3. Estando a decisão judicial devidamente fundamentada e sendo os atos 

infracionais cometidos mediante violência, é perfeitamente cabível a aplicação de 

medida sócio-educativa de internação, a teor do disposto no art. 122, inciso I, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem. 

(STJ – HC n. 112.916-RS – Relatora Ministra Laurita Vaz – DJe 06.10.2008).

Penal. Habeas corpus. Estupro e atentado violento ao pudor. Forma simples. 

Crime hediondo. Ausência de provas para a condenação. Profunda análise do 

conjunto fático-probatório. Impossibilidade na via eleita. Comutação de penas e 

indulto. Decreto presidencial n. 6.294/2007. Não-cabimento a crimes hediondos. 

Progressão de regime. Possibilidade. Inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 

8.072/1990 declarada pelo STF. Ordem parcialmente concedida.

1. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor nas suas formas simples, 

ou seja, quando da prática não resulte lesão corporal de natureza grave ou morte, 

estão inseridos no rol dos crimes considerados hediondos, consoante estabelece o 

art. 1º, V e VI, da Lei n. 8.072/1990.

2. Declarada pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23.02.2006 

(HC n. 82.959-SP), a inconstitucionalidade incidental do art. 2º, § 1º, da Lei n. 

8.072/1990, que vedava a progressão de regime nos casos de crimes hediondos e a 

eles equiparados, afastado restou o óbice à execução progressiva da pena.

3. A controvérsia sobre a ausência de provas para a configuração dos delitos 
praticados pelo paciente – roubo circunstanciado, extorsão mediante seqüestro 
qualificada, quatro estupros e quatros atentados violentos ao pudor – não pode ser 
analisada em sede de habeas corpus, porque demandaria aprofundado exame da 
matéria fático-probatória.

4. Incabível a concessão dos benefícios previstos no Decreto presidencial n. 

6.294/2007 (indulto ou comutação de penas), tendo em vista que o referido decreto 

exclui a sua incidência aos condenados por crimes hediondos.

5. Ordem parcialmente concedida para, tão-somente, afastar a proibição da 

progressão de regime de cumprimento da pena imposta ao paciente, cuja efetivação 

dependerá da análise, por parte do Juízo das Execuções Criminais, dos requisitos 

legais exigidos para a concessão do benefício. (STJ – HC n. 96.124-SP – Relator 

Ministro Arnaldo Esteves Lima – DJe 20.10.2008).
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No presente caso, o acórdão já cuidou de analisar minuciosamente as 
provas, julgando-as idôneas a sustentar a versão da acusação. Este Tribunal 
Superior não poderia, agora, por meio de habeas corpus, reformar o acórdão e 
absolver o paciente, primeiro porque não há nos autos nenhum elemento que nos 
permita elidir a conclusão a que chegara a decisão ora hostilizada, e, segundo, 
porque o habeas corpus não se presta à análise dos elementos coligidos.

Posto isso, ante a incompatibilidade do habeas corpus com a dilação 
probatória, denego a ordem.

HABEAS CORPUS N. 121.336-SP (2008/0256879-6)

Relator: Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP)
Impetrante: Defensoria Pública da União
Advogado: Carla Cristina Miranda de Melo Guimarães - Defensoria 
                  Pública da União
Impetrado: Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Paciente: Lourdes Ferreira de Albuquerque

EMENTA

Habeas corpus. Estelionato contra o INSS. Percepção de auxílio-
doença indevida (art. 171, § 3º do CP). Crime instantâneo de efeitos 
permanentes. Delito consumado com o recebimento da primeira 
prestação indevida. Prescrição. Ocorrência. Ordem concedida para 
declarar extinta a punibilidade.

I. O chamado estelionato contra a Previdência Social (art. 171, 
§ 3º, do Código Penal), deve ser considerado crime instantâneo de 
efeitos permanentes, razão pela qual se consuma com o recebimento 
da primeira prestação do benefício indevido, marco que deve ser 
observado para a contagem do lapso da prescrição da pretensão 
punitiva.

II. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade da 
espécie pela prescrição da pretensão punitiva, tal como decidido em 
primeiro grau de jurisdição.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nilson Naves, Paulo Gallotti, Maria Thereza de Assis 
Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

Brasília (DF), 10 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP), Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP): Trata-
se de habeas corpus impetrado em favor de Lourdes Ferreira de Albuquerque, 
denunciada como incursa nas penas do artigo 171, § 3°, do Código Penal.

Alega constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região, que proveu recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, 
para receber a denúncia, afastando, assim, o reconhecimento de prescrição e 
determinando o prosseguimento do feito.

Todavia, segundo o impetrante, ocorreu prescrição da pretensão punitiva, 
porque o primeiro recebimento indevido ocorreu em 1983, ao passo que a 
denúncia foi recebida depois de vinte anos.

Postula o trancamento da ação penal, com o reconhecimento da prescrição, 
e pede a concessão da medida liminar.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pela 
denegação da ordem.

Assim relatados, passo a decidir.

VOTO

O Sr. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP) (Relator): 
Em julho de 2003, o Ministério Público Federal denunciou a paciente como 
incursa no artigo 171, § 3°, do Código Penal, porque, mediante a apresentação 
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de documentação falsa perante o INSS, teria ela, de julho de 1983 até dezembro 
de 1997, recebido auxílio-doença da Previdência Social, importando os valores 
recebidos em R$ 119.865,19.

 O MM. Juiz não recebeu a denúncia, porque considerou o crime instantâneo, 
mas de efeitos permanentes, e o prejuízo causado à vítima data de 1983, quando 
foi recebido o primeiro benefício. Considerando a pena abstratamente cominada 
para espécie, seis anos e oito meses, prescreveria em doze anos, entre o primeiro 
benefício e a data da denúncia, prazo já decorrido.

Ocorre que o Ministério Público recorreu em sentido estrito e o Tribunal a quo 
deu provimento, para receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento 
do feito.

Postula, por meio do presente writ, o restabelecimento da decisão de 
primeiro grau, insistindo em que o delito é instantâneo, de efeitos permanentes.

E assiste razão à Defensoria Pública, porque a espécie realmente se 
caracteriza por ser crime instantâneo de efeitos permanentes. Verdade é que os 
precedentes desta E. Corte são diametralmente opostos a este entendimento, 
como o demonstram os seguintes acórdãos:

Habeas corpus. Estelionato contra o INSS. Percepção de aposentadoria indevida. 
Art. 171, § 3º do CPB. Crime permanente. Prescrição. Termo inicial. Cessação do 
recebimento do benefício indevido. Ordem denegada.

1. Não há divergência, nesta Corte Superior, quanto ao caráter permanente do 
crime de estelionato praticado contra a Previdência Social, protraindo-se no tempo 
enquanto durar a percepção do benefício.

2. O termo inicial do prazo prescricional se dá com a cessação do recebimento 
do benefício previdenciário indevido, nos termos do art. 111, inciso III, do Código 
Penal.

3. Não se admite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com 
base em pena virtual, a dizer, aquela que provavelmente seria fixada em caso de 
condenação, hipótese não contemplada na legislação de regência.

Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

(HC n. 90451-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 19.12.2008);

Penal. Recurso especial. Art. 171, § 3º, do CP. Delito permanente. Prescrição da 
pretensão punitiva. Termo inicial.

I. O estelionato previdenciário, em que há percepção de parcelas sucessivas do 

benefício, é crime permanente cujo lapso prescricional começa a contar da data em 

que cessa a permanência (artigo 111, inciso III, do Código Penal). (Precedentes).
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II. Escorreita a orientação do e. Tribunal a quo que considerou-se cessada a 

permanência delitiva na data do recebimento da última parcela indevida, in casu, 

aquela determinada administrativamente pelo INSS.

III. Assim, o fato da recorrida ter percebido após esta primeira interrupção, 

e, em virtude exclusivamente de cumprimento de decisão judicial, posteriormente, 

parcelas deste mesmo benefício previdenciário, não autoriza concluir que esta 

segunda interrupção tenha sido a data da cessação da permanência, notadamente 

por não se configurar, nesta segunda hipótese, o ardil do agente.

Recurso especial desprovido.

REsp n. 964.335-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 10.12.2007, p. 439

Todavia, é preciso considerar, em primeiro lugar, que a vantagem ilícita 
foi auferida em razão de um -- e apenas um -- único ato, a apresentação de 
documentação falsa.

É preciso enfatizar: o sujeito ativo executou uma única vez o núcleo 
do artigo 171 do Código Penal, isto é, os verbos induzir ou  manter em erro, 
mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento (na espécie, o uso de 
documentação falsa) o INSS. 

A apresentação de documento falso ocorreu por uma única vez e se esgotou 
nisso. A falsidade consistiu em dizer que a paciente trabalhara na Maternidade 
São Paulo no período entre 30 de janeiro de 1970 a 15 de julho de 1983, 
apresentando documentação falsa, beneficiando-se do auxílio-doença pelo 
período de julho de 1983 a dezembro de 1997. E, na verdade, a paciente 
trabalhou na Maternidade São Paulo somente durante o período entre janeiro e 
maio de 1970.

O crime permanente, como se sabe, protrai no tempo sua consumação. 
Exemplo típico é o crime de sequestro: enquanto o sequestrador não liberta a 
vítima, o delito está sendo consumado e, pois, é delito permanente, pelo que o 
sujeito ativo pode ser preso em flagrante. Sobre “o elemento subjetivo, nos crimes 
permanentes, cumpre lembrar que a permanência decorre de um non facere quod 
debetur, pelo que o agente está, sem sombra de dúvida, desobedecendo a norma 
que o manda remover a situação antijurídica que criou. O agente deve, assim, ter 
a possibilidade de alterar essa situação ilícita. Tanto isto é exato que na bigamia 
não há crime de caráter permanente porque a situação criada pelo agente não 
pode ser desfeita por ato ou comportamento seu”, como ensinava o saudoso José 
Frederico Marques (“Tratado de Direito Penal”, vol. II, ed. Bookseller, 1ª edição 
atualizada, Campinas, 1997, p. 366).
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O delito instantâneo de efeitos permanentes, diferentemente do que ocorre 
com o crime permanente, não enseja ao sujeito ativo coarctar seus efeitos, pois 
estes são permanentes, como no crime de bigamia. Não há como retornar, como 
fazer cessar os efeitos da ação produzida, não há como cessar a ação, pois esta já 
se esgotou. Em suma, não há como retroceder...

Na espécie, como se viu, a ação foi única, instantânea. O que se reveste 
do caráter de permanência é a fruição da vantagem pecuniária, recebida mês a 
mês, o que aconteceu por vários anos. Mas a fruição é o exaurimento do crime, 
exaurimento que pode ocorrer de uma só vez ou em trato sucessivo, de tempo em 
tempo. Poderia ocorrer o recebimento de uma só vez, se, por exemplo, o sujeito 
passivo fosse uma seguradora, que pagaria de uma só vez quantia vultosa.

De qualquer forma, é preciso considerar que a paciente não estava 
falsificando documento a cada pagamento e isto é suficiente para mostrar que 
o crime foi instantâneo, com a devida vênia de quem possa entender de outro 
modo.

Da mesma forma ocorre no crime de concussão: a consumação ocorre com 
a simples exigência pelo agente de vantagem indevida; o recebimento posterior 
é mero exaurimento da infração, como ensina Celso Delmanto (“Código Penal 
Comentado”, p. 791, 7ª edição, 2007).

Parece, ainda, curial que, na espécie, não caberia prisão em flagrante da 
paciente, exatamente porque o crime é instantâneo de efeitos permanentes, e 
não crime permanente, que admitiria a prisão em flagrante. Como admitir-se 
flagrante de um crime consumado em 1983?

Não foi outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento 
do Habeas Corpus n. 82.965-1-RN, Rel. Min. Cezar Peluso:

(...) No crime instantâneo, o fato que, reproduzindo o tipo, consuma o 

delito, realize-se num só instante e neste se esgota, podendo a situação criada 

prolongar-se no tempo, ou não. No permanente, o momento de consumação é que 

se prolonga mais ou menos dilatado, durante o qual se encontra ainda em estado 

de consumação.

Não se deve, pois confundir a execução mesma do crime com a sua 

conseqüência: esta, como a situação criada pela conduta delituosa, pode prolongar-

se depois da consumação instantânea, mas, aí, o que dura – e, como tal, se diz 

permanente – não é o delito, mas seu efeito. É esta, aliás, a clara razão por que, 

neste caso, em que perdura só a conseqüência, se tem o chamado crime instantâneo 

de efeito permanente, que difere do crime permanente, porque, neste, é o próprio 

momento consumativo, e não o efeito da ação, que persiste no tempo:
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Pode a situação por ele (crime instantâneo) criada prolongar-se depois 

da consumação, como acontece no furto. Mas aí o que é permanente é o 

efeito, não a fase da consumação. Fala-se, então, em crime instantâneo de 

feito permanente.

Nota característica do crime permanente é a possibilidade de o agente fazer 

cessar, a qualquer tempo, a atividade delituosa, porque o estado de consumação 

persiste e continua indefinidamente, até que ato do agente ou outra circunstância 

faça cessar. No caso de crime instantâneo, ainda que de efeitos permanentes, a 

consumação ocorre em determinado instante, após o qual já não pode fazê-la cessar 

o agente (...).

Confira-se, no mesmo sentido, Precedente de relatoria do Min. Marco 
Aurélio:

Prescrição. Aposentadoria. Fraude perpetrada. Crime instantâneo de resultados 

permanentes versus crime permanente. Dados falsos. O crime consubstanciado 

na concessão de aposentadoria a partir de dados falsos é instantâneo, não o 

transmudando em permanente o fato de terceiro haver sido beneficiado com 

a fraude de forma projetada no tempo. A óptica afasta a contagem do prazo 

prescricional a partir da cessação dos efeitos - artigo 111, inciso III, do Código Penal. 

Precedentes: Habeas Corpus n. 75.053-2-SP, 79.744-0-SP e Recurso Ordinário em 

Habeas Corpus n. 83.446-9-RS, por mim relatados perante a Segunda Turma - os 

dois primeiros - e a Primeira Turma - o último -, cujos acórdãos foram publicados no 

Diário da Justiça de 30 de abril de 1998, 12 de abril de 2002 e de 28 de novembro 

de 2003, respectivamente.

(HC n. 84.998-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 16.09.2005)

Esses fundamentos servem, igualmente, para afastar a idéia de crime 
continuado, pois continuada é a fruição da vantagem e não a ação da paciente.

Em face do exposto, concedo a ordem, reconhecendo tratar-se de crime 
instantâneo de efeitos permanentes e, em consequência, declaro extinta a 
punibilidade da espécie pela prescrição da pretensão punitiva, tal como decidido 
em primeiro grau de jurisdição.

HABEAS CORPUS N. 48.940-SP (2005/0171655-0)

Relator: Ministro Paulo Gallotti
Impetrante: Sandra Mara Freitas e outro
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Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Paciente: Antônio Marcos de Moraes

EMENTA

Habeas corpus. Formação de quadrilha. Prisão preventiva. Decisão 
fundamentada. Garantia da ordem pública. Realização de perícia 
técnica antes de decretar a prisão. Desnecessidade. Art. 312 do CPP. 
Ordem denegada.

1. Devidamente fundamentada a custódia preventiva decretada 
para preservação da ordem pública, notadamente porque as 
circunstâncias que envolveram a prática do crime - formação de 
quadrilha armada especializada em roubo e furto de veículos, com 
divisão organizada de tarefas e atuação em diversos estados -, aliadas 
ao concreto risco de reiteração criminosa, justificam a imposição da 
medida excepcional.

2. Não existe previsão legal para a realização de perícia técnica 
antes da expedição do decreto preventivo, estando os requisitos 
necessários à imposição da segregação antecipada enumerados no art. 
312 do Código de Processo Penal.

3. Habeas corpus denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros Og 
Fernandes, Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP) e Nilson Naves 
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

Brasília (DF), 10 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Paulo Gallotti, Relator

DJe 30.03.2009
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo Gallotti: Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor 
de Antônio Marcos de Moraes, denunciado e com prisão preventiva decretada 
como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, apontada como 
autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou o writ ali 
manejado.

Busca-se a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente por 
falta de fundamentação, enfatizando que não foram realizadas, pelo Instituto 
Nacional de Criminalística, as transcrições do material de áudio resultante da 
interceptação telefônica que levou ao oferecimento a denúncia.

Indeferida a liminar, fl. 19, e prestadas as informações, o Ministério Público 
Federal opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo Gallotti (Relator): A decisão que decretou a segregação 
antecipada, no que interessa, disse:

Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado pela representante do 

Ministério Público, endossando a representação da ilustre autoridade policial, tenho 

que o caso realmente enseja a decretação da prisão cautelar dos denunciados, pois 

que preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vejamos.

As investigações realizadas até o momento identificaram diversos indícios 

acerca da atividade de cada um dos denunciados, sendo que cada um deles teria 

uma atividade bem definida na organização relatada na peça acusatória.

Alguns dos denunciados possuem outras passagens criminais, como é o caso 

de Antônio Marcos, Alexandre, André Ricardo e Renato, sendo que algumas dessas 

passagens referem-se justamente aos crimes que teriam sido praticados em razão 

da associação de todos os denunciados (fls. 95/97, além de outros documentos 

existentes nos autos do procedimento n. 10/2005, em trâmite pela Corregedoria 

da Polícia Judiciária e já analisados por este Magistrado quando da prorrogação 

da prisão temporária). Em relação a eles, portanto, além da necessária segurança à 

instrução criminal, impõe-se a segregação cautelar visando ao resguardo da ordem 

pública.

(...)

Verifica-se, portanto, que há indícios de autoria em relação a cada um 

dos acusados. O crime é de extrema gravidade, conforme já mencionado. Os 
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comportamentos descritos na inicial visavam ao desenvolvimento de um grande 

esquema de roubo e furto de veículos, havendo, ainda, indícios de fraude contra 

seguradoras e a manutenção de estabelecimentos de ‘fachada’ para legitimar 

o esquema montado. Ao que nos consta, havia detalhada divisão de tarefas, 

envolvendo pessoas de diversos estados da federação, circunstância que autoriza, 

dada a gravidade e conseqüências sociais negativas do fato, o decreto de prisão 

preventiva, visando, em especial, à segurança da ordem pública, conforme já 

consignado, e à garantia da instrução processual, assegurando-se a citação de todos 

os suspeitos e o desenvolvimento regular do processo.

Por derradeiro, consigno que muitas das informações trazidas pelos relatórios 

de investigação estão baseadas em escutas telefônicas pendentes de degravação, o 

que não atinge a credibilidade dos relatos policiais (ao menos por ora), até mesmo 

porque o procedimento para que tais elementos venham aos autos já se encontra em 

fase de execução, podendo ser confirmados (ou não) em curto espaço de tempo.

Isto posto, acolho a representação da DD. Autoridade Policial e o requerimento 

da douta Promotoria de Justiça e decreto a prisão preventiva dos denunciados 

Alexandre Fernandes Borges, Antônio Marcos de Moraes, André Ricardo de Almeida, 

Fabiane Quintero Garcia, Fabio Roberto de Almeida Rosa, Flávio Luiz da Silva Ginel, 

João Paulo Cresciulo Ferreira, José Roberto de Almeida Machado, Lustrai Prestes 

Barros, Renato Rodrigues Machado, Sérgio Cesáreo de Souza, Valdeci Marcello e 

Vanderlei Aparecido Marques, todos qualificados nos autos, expedindo-se mandados 

de prisão. (fls. 34/37)

De sua parte, o Tribunal de origem consignou:

Ninguém duvida que é o Juiz do processo, em razão da sua maior proximidade 

com os fatos e com os seus protagonistas, quem tem melhores condições de avaliar a 

conveniência, ou não, de prender, ou manter encarcerado, quem, como o paciente, 

esteja sendo acusado de prática de crime realmente grave - participar de quadrilha 

armada que subtrai veículos para venda ou para serem desmanchados -, o que se 

concluiu da simples leitura da denúncia contra eles e seus comparsas oferecida (fls. 

50/57).

E nada recomenda a soltura de Moraes, até porque é indiscutível a presença de 

pelo menos um dos requisitos ensejadores da custódia cautelar: a garantia da ordem 

pública, conceito amplo, que abrange a própria credibilidade da Justiça, do estado 

de direito e da democracia, não se restringindo a mero expediente para evitar que 

determinado criminoso volte a atentar contra a ordem jurídica.

Aliás, as várias espécies de prisão processual em nada contrariam o disposto 

pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (‘ninguém será considerado 
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culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’), diante do que 

estabelece o próprio inciso LXI, do mesmo dispositivo constitucional (‘ninguém 

se preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 

militar, definidos em lei’). E, diga-se a bem da verdade, há uma sutil diferença entre 

o fato de ‘não ser considerado culpado’ e o de ‘ser considerado inocente’.

Quanto à alegada carência de fundamentação do decisum que estabeleceu a 

custódia de Moraes (e a de seus comparsas), melhor será repetir o que disse o ilustre 

Procurador de Justiça José Alves de Cerqueira Cesar, à fl. 122: ‘O decreto de prisão 

preventiva ostenta fundamentação ampla e de mister (cf. fls. 58/62)’. (fls. 53/54)

Como visto, a custódia está devidamente fundamentada na necessidade 
de preservação da ordem pública, notadamente porque as circunstâncias que 
envolveram a prática do crime - formação de quadrilha armada especializada 
em roubo e furto de veículos, com divisão organizada de tarefas e atuação em 
diversos estados -, aliadas ao concreto risco de reiteração criminosa, justificam, a 
meu ver, a imposição da medida excepcional.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

A - Processual Penal. Habeas corpus. Receptação qualificada, em continuidade 

delitiva, e formação de quadrilha. Prisão em flagrante. Manutenção da constrição 

para assegurar a ordem pública. Reiteração criminosa. Negativa de liberdade 

provisória devidamente fundamentada. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 

Ordem denegada.

1. A real periculosidade do réu, evidenciada na suposta reiteração da prática do 

crime de receptação, além de, em tese, pertencer a uma quadrilha especializada em 

crimes contra o patrimônio, é motivação idônea, capaz de justificar a manutenção 

da constrição cautelar, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem 

pública.

Precedentes do STJ.

2. A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a 

reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da 

comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua 

conduta demonstra ser dotado de periculosidade.

3. O desconhecimento da autoria de algum envolvido não descaracteriza o 

crime de formação de quadrilha ou bando, se há prova da associação estável de mais 

de três pessoas. Precedentes do STF e do STJ.
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4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, 

bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a 

segregação cautelar, quando preenchidos seus pressupostos legais.

5. O Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do writ.

6. Habeas Corpus denegado.

(HC n. 86.416-BA, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 

22.10.2007)

B - Habeas corpus. Processual Penal. Crimes de receptação qualificada de 

veículos automotores e formação de quadrilha. Prisão preventiva. Necessidade. 

Garantia da ordem pública. Decisão fundamentada.

1. Não há falar em constrangimento ilegal pela falta de fundamentação do 

decreto prisional, se restou demonstrada, ainda que de maneira sucinta, a necessidade 

da medida constritiva, como garantia da ordem pública, dada as circunstâncias do 

caso concreto, em que há robustos indícios de autoria e materialidade dos delitos de 

tamanha gravidade, além de indicações de reiteração dos crimes.

2. Pelo que se depreende dos autos, exsurge evidente o risco e o desassossego 

que a atividade delituosa em questão traz à sociedade, porquanto desenvolvida 

com a participação de vários co-autores, agregando e organizando vários crimes e 

criminosos.

3. Ordem denegada.

(HC n. 31.916-SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJU de 14.03.2005)

No que diz com a necessidade de realização de perícia técnica antes da 
expedição do decreto preventivo, não assiste razão ao impetrante, pois inexiste 
previsão legal nesse sentido, estando os requisitos necessários à imposição da 
segregação antecipada enumerados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, vale destacar que já foi proferida sentença condenando o paciente a 
5 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, como incurso no art. 288, parágrafo único, 
do Código Penal, em regime fechado, negado o direito de apelar em liberdade 
em função do reconhecimento dos maus antecedentes e de sua personalidade 
desvirtuada.

Ante o exposto, denego o habeas corpus.

É como voto.
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HABEAS CORPUS N. 56.817-SP (2006/0067284-4)

Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Impetrante: Marcos Ribeiro de Freitas e outros
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Paciente: Alessandro Rodrigues de Oliveira (preso)

EMENTA

Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. 
Procedimento do júri. 1. Decisão de pronúncia. Nulidades. Recurso 
em sentido estrito. Acórdão não impugnado. Paciente levado a 
primeiro julgamento. Condenação. Apelação. Protesto por novo júri 
autorizado. Novo julgamento. Nova alegação das mesmas nulidades. 
Impossibilidade. Matéria preclusa. 2. Decisão de pronúncia. Excesso 
de linguagem. Inocorrência. Materialidade do fato e indícios de 
autoria, necessidade. Garantia da motivação das decisões judiciais. 3. 
Desmembramento ex officio. Possibilidade. Faculdade do juiz. Prejuízo 
não demonstrado. Nulidade. Inocorrência. 4. Qualificadora do meio 
cruel. Afastamento. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento 
do conjunto probatório. Existências de indicativos que a apoiariam. 
5. Libelo acusatório. Nulidade. Induzimento equivocado à quesitação 
em plenária. Reforma processual. Supressão do libelo. Nova fonte de 
quesitação. Nulidade afastada. 6. Ordem denegada.

1. As nulidades ora apontadas encontram-se preclusas. 
Conformando-se a defesa numa primeira oportunidade, chegando o 
paciente a ser submetido a julgamento, vem agora, com o protesto por 
novo júri, reaquecer as mesmas matérias já alegadas, e que deixou de 
suscitar perante esta Corte em época oportuna.

2. A decisão de pronúncia, assim como o acórdão que a confirmou, 
não se excederam na linguagem de modo a prejulgar o acusado, 
limitando-se a apontar a existência de materialidade do fato e indícios 
de autoria, suficientes a conduzir o paciente a julgamento pelo juiz 
natural da causa, que é o tribunal do júri.

3. O desmembramento do feito é faculdade do juiz (artigo 80 do 
Código de Processo Penal). Não havendo comprovação de qualquer 
prejuízo em razão da separação dos feitos, não há como reconhecer-se 
qualquer nulidade.
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4. Não é o habeas corpus o meio adequado para a análise do 
conjunto probatório, de molde a verificar se há ou não nos autos 
substrato fático para a imputação da qualificadora do meio cruel. 
Em princípio, as circunstâncias em que o crime teria sido cometido, 
de acordo com a narrativa ministerial, com emprego de violência, e 
mediante execução, após terem as vítimas sido levadas a um matagal, 
se amoldariam ao tipo penal qualificado pelo emprego de meio cruel.

5. Com a recente reforma processual no que tange ao procedimento 
do tribunal do júri, trazida por força da Lei n. 11.689/2008, foi 
suprimido o libelo acusatório, não sendo mais a fonte da quesitação. 
Nulidade inocorrente, portanto.

6. Ordem denegada. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A 
Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do 
voto da Sra. Ministra Relatora.” Os Srs. Ministros Og Fernandes, Celso Limongi 
(Desembargador convocado do TJ-SP), Nilson Naves e Paulo Gallotti votaram 
com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

Brasília (DF), 17 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relatora

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de habeas corpus, 
com pedido de liminar, impetrado em favor de Alessandro Rodrigues de Oliveira, 
impugnando acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo que negou provimento a recurso em sentido estrito (n. 
301.417.3/9) assim como contra acórdão que julgou a apelação, reconhecendo a 
possibilidade de protesto por novo júri (n. 419.209-3/5-00).

O paciente foi pronunciado, nos autos do processo-crime n. 43/03, da 
2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande-SP, como incurso nas sanções 
previstas no art. 121, § 2º, incisos III, IV e V (por três vezes), na forma do art. 
29, caput, todos do Código Penal e no art. 3º, inciso I, da Lei n. 4.898/1965, 
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todos do Código Penal, na data de 23 de julho de 1999. O paciente, que era 
policial militar, teria participado da execução de três jovens, cujos corpos foram 
encontrados após busca no meio da Mata Atlântica, em fato ocorrido em 17 de 
fevereiro de 1999.

Submetido a julgamento pelo tribunal do júri em 6 de junho de 2002, o 
paciente restou condenado pelo conselho de sentença, fixando-se a sua pena 
em 59 anos e 6 meses de reclusão. Tendo a defesa apelado desta decisão, logrou 
em alegação preliminar trazida em sede de apelação o protesto por novo júri, 
aguardando-se atualmente a realização de novo plenário.

Anulado o julgamento, volta-se agora o impetrante contra a decisão de 
pronúncia, alegando que o magistrado de primeiro grau extrapolou a linguagem 
comedida aconselhada para a decisão de pronúncia, avançando no mérito da 
ação penal “de molde a induzir os srs. jurados sobre a culpabilidade de todos 
os acusados, em especial do aqui presente” (fl. 11). Volta-se, ainda, contra o 
acórdão que, em sede de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do 
paciente, confirmou a decisão de pronúncia, acusando-o de apresentar uma 
“extravagância emocional” (fl. 22).

Defende, ainda, que o desmembramento do feito ex officio pelo juiz, 
separando a sessão de julgamento de cada um dos acusados, trouxe prejuízo ao 
paciente, pois a condenação de todos os demais anteriormente tornou certa a 
condenação também deste, que é apontado como “o comandante da guarnição 
policial”. Afirma que tal decisão foi tomada sem qualquer consulta à defesa e que 
importou em pré-julgamento do paciente.

Pugna, ainda, pela exclusão da qualificadora referente ao “meio cruel”, 
asseverando, para tanto, que o mero fato de conduzir as vítimas até o local do 
crime não caracteriza meio cruel, não apresentando relação com a forma como o 
núcleo da ação foi desenvolvido.

Alega, ainda, a nulidade do libelo-crime acusatório, porque teria ensejado e 
irregularidade na formulação dos quesitos, já que apenas teria ocorrido um único 
quesito referente à participação de forma geral do paciente, quando deveria ter 
sido perguntado sobre a sua participação em cada um dos crimes.

Requer, assim, “a anulação do processo, expedindo-se alvará de soltura em 
seu prol pelo evidente excesso de prazo” (fl. 54).

A decisão de pronúncia restou lançada nos seguintes termos:

(...)

Nunca é demais lembrar que segundo dispõe o artigo 408 do Código de 

Processo Penal, a pronúncia se justifica e se impõe, sempre que o juiz se convença 
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da existência do crime e de que existem indícios de que o réu ou os acusados sejam 

os seus autores. É este o motivo do julgamento pelo tribunal popular, em crimes da 

sua competência, sendo obrigatório quando, comprovada a ocorrência do fato com 

características de tipicidade, alguns dados surgiram a responsabilidade daquele ou 

daqueles que são apresentados como seus autores.

Não se exige para o juízo de admissibilidade da acusação, prova cabal, segura 

e induvidosa. Até mesmo quando se mostre conflitante essa prova, quando alguns 

elementos de convicção estejam a indicar a responsabilidade do(s) réus(s), em 

contradição com outros que a recusem, impõe-se a pronúncia.

(...)

No presente caso, a materialidade dos delitos foi provada pelo boletim de 

ocorrência de fls. 14/15, 672/675; laudos de exame de corpo de delito e exame 

necroscópico (fls. 523/534) e laudos de fls. 88/90, 705/737, 749/775, 902/942 e 

2.184/2.203.

Há indícios suficientes de autoria, como adiante explanarei.

Os réus em seus interrogatórios foram unânimes em admitir que realizaram 

abordagem nas vítimas na cidade de São Vicente, colocando as mesmas no interior 

da viatura policial e as conduzindo até a Comarca de Praia Grande, em um matagal, 

próximo ao Shopping Litoral Plaza Sul onde estas acabaram morrendo.

Há várias testemunhas confirmando a abordagem policial dos réus nas vítimas, 

bem como de que viram a viatura policial, o carro do tenente Alessandro e a moto do 

réu Humberto conduzida pelo réu Marcelo próximo à entrada do referido matagal.

Passo, então, a analisar a hipótese do concurso de agentes (artigo 29 do C. 

Penal).

Para a configuração desta hipótese há a necessidade de que o crime seja 

cometido por mais de uma pessoa que deverão contribuir ou cooperar para a prática 

do ilícito penal. Lembro, ainda, que a cooperação poderá ser inclusive moral.

Várias testemunhas narraram que a abordagem dos réus nas vítimas foi de 

forma extremamente violenta, demonstrando o abuso de autoridade.

(...)

Como se vê, para esta fase processual há prova da ocorrência do crime de 

abuso de autoridade, já que os réus teriam abordado as vítimas e agredido as 

mesmas.

O laudo de fl. 907 confirma que o porta-malas da viatura policial usada pelos 

réus havia sangue da vítima Paulo Roberto com cerca de 99,95% de probabilidade.
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Ora, tais circunstâncias dão início de plausibilidade para a denúncia na medida 

em que se atribui aos réus a prática dos homicídios com a finalidade de acobertar o 
crime de abuso de autoridade praticado, caracterizando, então, a qualificadora do 
inciso V do parágrafo 2º do art. 121 do Código Penal.

A presunção do conluio dos agentes torna-se clara na medida em que estes 
seriam favorecidos caso não restasse demonstrada a autoria do homicídio, já que as 
vítimas não poderiam contar as agressões que sofreram por parte dos réus quando 
da abordagem dos mesmos. Lembre-se que, a princípio, todos estavam cientes das 
agressões, bem como participaram das mesmas.

(...)

Os indícios da ocorrência da divisão de tarefas estão suficientemente 
demonstradas já que enquanto Edivaldo e Humberto ocultavam os cadáveres, 
Alessandro e Marcelo pegavam os veículos para assegurar a fuga do local. Há 
possibilidade, como já se disse, de que Marcelo tenha ficado na moto justamente 
para dar cobertura tanto da fuga quanto na espreita para o co-réu Alessandro que 
aguardava os demais saírem do matagal.

(...)

Ora, tal período de tempo permitiria a execução das vítimas no interior do 
matagal, inclusive com a participação do réu Alessandro, já que a arma estava 
em sua guarda (Smith & Wesson 9mm) teve grande concentração de nitritos que 
indicam a recenticidade de disparos por ela efetuados (fl. 757), não se devendo 
esquecer que o laudo de fl. 2.187 também relata que as vítimas poderiam ter sido 
mortas com disparo de arma de fogo de calibre inferior ao 45 desde que expandido, 
podendo, então, ser um projétil de 9mm.

Lembro, ainda, que segundo testemunhas o réu Marcelo ficou junto com a 
viatura enquanto os demais ficaram no mato, chegando, inclusive, a olhar para uma 
delas como se perguntasse ‘está olhando o quê?’

(...)

Ademais, o laudo de fl. 757 afirmou que as demais armas, inclusive a puma não 
apresentaram sinais de disparos recentes, fazendo com que, nesta fase processual, 
não possa ser acolhida a versão dos disparos acidentais ou de legítima defesa trazida 
pelos réus.

Salienta-se que os laudos necroscópicos das vítimas demonstram que os 
disparos as atingiram na cabeça, sendo que em Thiago e Paulo foram de trás para 
frente e em Anderson de cima para baixo (fls. 523/534), lesões que dão mostras de 

execução, caracterizando, também, a qualificadora do inciso IV do parágrafo 2º do 

artigo 121 do Código Penal.
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(...)

Desse modo, a princípio, restaram evidenciadas as qualificadoras, sendo que 
em relação à do meio cruel, não há como afastá-la já que plausível a hipótese de 
que as vítimas após apanhar foram levadas para o interior do matagal e que lá 
permaneceram por quase uma hora sendo aterrorizadas em verdadeiras mostras de 
sadismo.

(...)

Observe-se que, na hipótese de o júri acolher a qualificadora contrariamente 
à prova dos autos, a conseqüência é a submissão do réu a novo julgamento popular, 
não se pode simplesmente excluí-la e retificar a pena.

(...)

Destarte, nesta fase processual não há como se aceitar as alegações de falta 
de provas ou contradição entre as mesmas ou, ainda, aceitação da confissão parcial 
de Edvaldo ou suposição quanto à finalidade da moto e do veículo Daewoo no local 
do homicídio.

Em relação ao crime de ocultação de cadáver, temo que a testemunha Elisabete 
Ferreira Sato respondeu:

(...)

Segundo o acusado Alessandro os réus ‘estavam sujos de lama, e falaram que 
atravessaram do outro lado do rio’, fato que demonstra, a princípio, que os corpos 
foram levados bem para dentro do mato, fazendo com que fosse praticamente 
impossível de encontrá-los e, por isso, seria desnecessário enterrá-los.

Há, ainda, o laudo de fl. 706 que descreve o local onde os corpos foram 
encontrados como sendo local ‘ermo’.

Destarte, evidenciado, ao menos por hora, os delitos de ocultação de cadáver. 
(fls. 231/263)

O acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito empregou 
os seguintes fundamentos:

(...)

Não extrapolou o d. Magistrado os limites do juízo que lhe incumbia proferir. É 
natural que, atento ao disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal, e tendo 
em conta o cânone constitucional (artigo 93, IX, da Constituição da República) teve 
que fundamentar seu convencimento acerca da existência do crime e de indícios de 
autoria. Mas nunca expressou um juízo de certeza sobre esses fatos. Foi comedido. 

Prudente. Sóbrio, na medida em que alinhou as razões que lhe incutiram a convicção 

para pronunciar os recorrentes.
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Registre-se, ademais, como bem posto no parecer ministerial, que as alegações 

finais foram extensas, analisando a prova em profundidade, pugnando os recorrentes, 

tenazmente, para evitar o julgamento popular, fato que, naturalmente, levou o 

MM. Juiz, cuidadosamente, a apreciar todos os argumentos, para não enfrentar a 

acusação de haver decidido de forma infra petita.

Aliás, embora se afirme, como no venerando acórdão retro trazido à colação, 

que a sentença de pronúncia possa repercutir no ânimo dos jurados, a experiência 

daqueles que militaram, ou ainda o fazem, no Tribunal do Júri, demonstra que não 

assume grande proporção essa influência, pois os jurados, normalmente interessados 

em fazer justiça, levam muita mais em consideração as provas e os debates que em 

Plenário são travados do que os termos da sentença de pronúncia.

De qualquer sorte, porém, não se encontra na decisão combatida esses 

possíveis elementos que induziriam os jurados a uma condenação. Note-se que o 

MM. Juiz utilizou-se de expressões que traduziam convicção de certeza da existência 

dos crimes e indícios de autoria. Usou de vocábulos apropriados a um juízo de 

admissibilidade da acusação, tais como plausibilidade da denúncia e presunção de 

conluio dos agentes.

(...)

Ora, o Magistrado expressou, como se lhe impunha para efeito de fundamentar 

a decisão, o porquê da presunção de conluio, assinalando a possibilidade de que 

tivessem os denunciados agido de uma determinada maneira. Foi cauteloso, não 

taxativo, em dizer que, diante do tempo da execução das vítimas e dos vestígios 

encontrados na arma que era portada pelo recorrente, teriam os homicídios contado 

com a participação de Alessandro.

Não incidiu, dest’arte, a decisão no vício de excesso de linguagem ou de pré-

julgamento.

(...)

Não há excluir da apreciação dos jurados as descriminantes ou a dirimente 

invocadas. Se as vítimas, que haviam saído de um baile de carnaval, eram suspeitas 

de uso de entorpecentes ou de um roubo, claro está que não se impunha aos 

recorrentes agissem de forma abusiva, agredindo-as, atirando-as na viatura, levando-

as a um matagal e, por fim, matando-as e ocultando os cadáveres.

Não há legítima defesa. Os ofendidos não estavam a agredir o recorrente ou 

a ameaçá-lo de tal modo que motivasse aquela reação como gesto defensivo. Não 

há o menor vislumbre de se encarar o ato de Edivaldo como praticado no estrito 

cumprimento do dever legal. Tampouco existiu uma ordem de algum superior 

hierárquico no sentido de que o recorrente praticasse os atos que praticou; e se 
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houvesse, por manifestamente ilegal - e, obviamente, Edivaldo tinha condições de 

avaliar a ilicitude - , ela não deveria ter sido cumprida.

(...)

Praticado o abuso de autoridade, para que não fosse revelado, (e sabe-se lá 

por qual outra razão também...), levaram as vítimas para o mato e as executaram. É 

a conclusão de inteira plausibilidade que aflora dos autos.

(...)

Demonstram as provas, no sentido de avalizar a decisão de pronúncia, 

que houve mesmo uma divisão, improvisada, de tarefas. Trata-se de co-autoria, 

na medida em que cada um contribui decisivamente para o resultado final. Não 

importa quem tenha atirado e quem tenha apoiado o resultado final, ficando de 

atalaia enquanto a execução se perpetrava; quem efetivamente matou e quem deu 

cobertura, permitindo que os homicídios fossem praticados com certa segurança e 

depois assegurou a fuga; quem atirou e quem ficou à espreita.

(...)

Inerente ao relato as qualificadoras do homicídio para assegurar a impunidade 

de outro crime e de recurso que tornou impossível a defesa dos ofendidos, também 

não se exclui do Conselho de Sentença a oportunidade de apreciar a qualificativa 

do meio cruel. Sim, pois ao conduzirem as vítimas para o interior do matagal, sob 

a mira de armas e, naturalmente, prenunciando para estas o fim de suas vidas, 

impuseram-lhe o mais atroz dos sofrimentos: saber que a morte advirá em tempo 

certo e iminente. É uma consideração moral que incumbe aos jurados fazer. (fls. 

273/283)

A liminar foi indeferida pelo então relator, Ministro Hélio Quaglia Barbosa 
à fl. 305.

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer 
de fls. 308/311, da lavra do Subprocurador-Geral da República Durval Tadeu 
Guimarães, assim ementado:

Habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio. Condenação. 

Desmembramento do processo. Faculdade que a lei confere ao juiz da causa. 

Manutenção da qualificadora. Fundamentação que utiliza parte de parecer da 

Procuradoria-Geral da Justiça. Possibilidade. Nulidade do libelo por inépcia e 

inexistência. Matéria preclusa.

Em consulta telefônica à Vara de origem, colheu-se a informação, confirmada 
via fax, de que o júri que havia sido designado para o dia 10 de abril de 2006 
foi transferido para o dia 16 de abril de 2007, em virtude de pedido da própria 
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defesa que, em 24 de março de 2006, havia formulado pedido de desaforamento 
perante o tribunal a quo. O juízo de origem informa que o julgamento não 
ocorreu no dia 16 de abril de 2007 porque “o defensor solicitou o desaforamento 
com relação ao co-réu Humberto”, e “tendo em vista que o julgamento do réu 
Humberto ocorrerá no mês de agosto de 2008, o julgamento do réu Alessandro 
foi designado para o dia 24 de março de 2008”. O julgamento tampouco se 
realizou em 24 de março de 2008, já que no meio dos debates orais, “o defensor 
retirou-se do plenário”. A sessão foi então transferida para o dia 15 de junho de 
2009.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura (Relatora): Analisando os 
autos, verifico que a decisão de pronúncia foi objeto de impugnação por parte 
da defesa quando do primeiro julgamento do paciente perante o tribunal do júri. 
Da decisão proferida pelo tribunal a quo, não foi interposto qualquer recurso ou 
tampouco foi esta impugnada por outro meio.

O julgamento foi, então, realizado, na data de 06 de junho de 2002, 
restando o paciente condenado à pena de 59 anos e 6 meses de reclusão em 
regime integral fechado e 2 meses de detenção em regime inicial semi-aberto.

Em sede de apelação interposta pela defesa, pugnou-se pelo reconhecimento 
do excesso de linguagem da decisão de pronúncia, assim como das demais 
nulidades alegadas agora no âmbito do presente writ.

Em meu entender, salvo melhor juízo, as nulidades ora apontadas encontram-
se preclusas. Conformando-se a defesa numa primeira oportunidade, chegando o 
paciente a ser submetido a julgamento, vem agora, com o protesto por novo júri, 
reaquecer as mesmas matérias já alegadas, e que deixou de suscitar perante esta 
Corte em época oportuna.

Penso que com o protesto por novo júri, determinado pelo tribunal a 
quo quando do julgamento da apelação, basta agora que o julgamento seja 
reproduzido, pois já se encontra o feito pronto para tanto, não havendo razões 
para reabrirem-se as mesmas discussões, adiando ainda mais o desfecho do 
processo.

De qualquer modo, passo a analisar as questões invocadas no presente 
habeas corpus, apenas de molde a verificar se porventura haveria alguma 
ilegalidade flagrante a ponto de ensejar a concessão da ordem.
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Da leitura da decisão de pronúncia, verifico que o magistrado não extrapolou 
a linguagem comedida aconselhável para determinar o envio do paciente ao 
julgamento pelo tribunal do júri. Em diversos momentos, aliás, o juiz ressalta 
que os argumentos tecidos naquela decisão significam apenas “um início de 
plausibilidade para a denúncia”, utilizando-se sempre dos verbos na forma 
condicional, como é possível perceber:

(...)

A presunção do conluio dos agentes torna-se clara na medida em que estes 

seriam favorecidos caso não restasse demonstrada a autoria do homicídio, já que as 

vítimas não poderiam contar as agressões que sofreram por parte dos réus quando 

da abordagem dos mesmos. Lembre-se que, a princípio, todos estavam cientes das 

agressões, bem como participaram das mesmas.

(...)

Ora, tal período de tempo permitiria a execução das vítimas no interior do 

matagal, inclusive com a participação do réu Alessandro, já que a arma estava 

em sua guarda (Smith & Wesson 9mm) teve grande concentração de nitritos que 

indicam a recenticidade de disparos por ela efetuados (fl. 757), não se devendo 

esquecer que o laudo de fl. 2.187 também relata que as vítimas poderiam ter sido 
mortas com disparo de arma de fogo de calibre inferior ao 45 desde que expandido, 

podendo, então, ser um projétil de 9mm.

(...) (fls. 231/263).

O acórdão que confirmou a pronúncia, do mesmo modo, limitou-se a 
apontar as razões pelas quais entendeu não ter ocorrido o alegado excesso de 
linguagem. Registra, ainda, que as alegações finais apresentadas pela defesa 
foram bastante extensas, trazendo uma série de questionamentos que precisavam 
ser apreciados, para garantia da motivação das decisões judiciais, em todos os 
seus aspectos pelo juízo. Como bem ressaltado no acórdão impugnado:

Registre-se, ademais, como bem posto no parecer ministerial, que as alegações 

finais foram extensas, analisando a prova em profundidade, pugnando os recorrentes, 

tenazmente, para evitar o julgamento popular, fato que, naturalmente, levou o 

MM. Juiz, cuidadosamente, a apreciar todos os argumentos, para não enfrentar a 

acusação de haver decidido de forma infra petita.

Aliás, embora se afirme, como no venerando acórdão retro trazido à colação, 

que a sentença de pronúncia possa repercutir no ânimo dos jurados, a experiência 

daqueles que militaram, ou ainda o fazem, no Tribunal do Júri, demonstra que não 

assume grande proporção essa influência, pois os jurados, normalmente interessados 
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em fazer justiça, levam muita mais em consideração as provas e os debates que em 

Plenário são travados do que os termos da sentença de pronúncia.

De qualquer sorte, porém, não se encontra na decisão combatida esses 

possíveis elementos que induziriam os jurados a uma condenação. Note-se que o 

MM. Juiz utilizou-se de expressões que traduziam convicção de certeza da existência 

dos crimes e indícios de autoria. Usou de vocábulos apropriados a um juízo de 

admissibilidade da acusação, tais como plausibilidade da denúncia e presunção de 
conluio dos agentes.

Já quanto à segunda alegação formulada no presente writ, no sentido de que 
a decisão de desmembramento do feito pelo juiz ex officio teria sido prejudicial à 
defesa, porque teria sido o último a ser julgado, após a condenação de todos os 
demais co-réus, não assiste igual razão.

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal:

Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido 

praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo 

excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por 

outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Trata-se de providência facultada ao juiz, a ser tomada de ofício, 
independentemente de qualquer consulta às partes. Não se conformando a 
defesa, poderia ter impugnado a decisão, o que não foi feito. Como bem 
ressaltado pelo tribunal a quo na apelação:

Não se pode esquecer que o desmembramento de processo criminal, para o 

julgamento de acusados em julgamentos distintos, é uma faculdade que a lei confere 

ao juiz da causa, que deve decidir não só em razão da conveniência, como também 

no interesse de cada acusado e da administração da justiça. Além disso, eventual 

nulidade decorrente do desmembramento é de natureza relativa e, só pode ser 

acolhida se ficar demonstrado o prejuízo.

(...)

Nada de ilegal, nada de injusto e nenhum prejuízo ficou demonstrado. O fato 

dos réus anteriormente julgados terem sido condenados, não implica em prejuízo. 

Poderia o Júri, se assim entendesse, negar a participação criminosa do apelante nos 

fatos a ele imputados.

Invocar, agora, nulidade do libelo acusatório oferecido contra o apelante, não 

afirmada na contrariedade e nem quando da instalação do júri, é inoportuno, na 

forma do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal. (fl. 60).
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O teor da decisão de desmembramento nem mesmo veio aos autos, donde 
não se pode verificar quais foram os fundamentos utilizados para a separação 
dos processos.

Aliás, o prejuízo alegado pelo impetrante teria residido não no fato do 
desmembramento em si mesmo, contra o qual, aliás, apenas veio a se insurgir 
em sede de apelação, mas no fato do julgamento ter sido designado por último, 
o que teria, em seu entender, prejudicado a defesa, em virtude das anteriores 
condenações dos co-réus. Para reconhecer eventual ilegalidade na ordem da 
marcação das audiências, seria necessário que o impetrante demonstrasse 
desrespeito ou inversão da ordem estabelecida no artigo do Código de Processo 
Penal.

Requer o impetrante, ainda, a exclusão da qualificadora, alegando que o 
fato de as vítimas terem sido conduzidas até o local não seria fator a determinar 
a crueldade do meio empregado no suposto homicídio cometido pelo paciente.

A respeito, cumpre ressaltar que não é o habeas corpus o meio adequado 
para a análise do conjunto probatório, de molde a verificar se há ou não nos 
autos substrato fático para a imputação da referida qualificadora, o que, aliás, 
seria inviável, porque inexistentes cópias dos autos suficientes para tal análise. 
Assim, é preciso ater-se à mera tese desenvolvida na impetração. Em princípio, 
as circunstâncias em que o crime teria sido cometido, de acordo com a narrativa 
ministerial, com emprego de violência, e mediante execução, após terem as 
vítimas sido levada a um matagal, se amoldariam ao tipo penal qualificado pelo 
emprego de meio cruel.

Por fim, volta-se contra o libelo-crime acusatório, tachando-o de nulidade, 
porque induziriam a formulação de quesitos tendenciosos, que poderiam induzir 
em ero os jurados.

Ocorre que com a recente reforma processual no que tange ao procedimento 
do tribunal do júri, trazida por força da Lei n. 11.689/2008, foi suprimido o 
libelo acusatório, não sendo mais a fonte da quesitação. Mesmo nos casos em 
que iniciado o procedimento do tribunal do júri sob a égide das disposições 
pretéritas, não será o libelo apresentado a fonte dos quesitos, mas unicamente a 
decisão de pronúncia e nos termos do disposto no artigo 483: 

Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I. a materialidade do fato;

II. a autoria ou participação;

III. se o acusado deve ser absolvido;
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IV. se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V. se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena 

reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a 

acusação.

Nesse sentido, já teve oportunidade de consignar a mais balizada doutrina:

Com relação ao iudicium causae, se o acusado foi pronunciado segundo a lei 

antiga, toda a fase de acusação deve seguir a lei nova, que passará a governar a 

intimação da pronúncia, a preparação do processo e a sessão de julgamento. Não 

haverá libelo e contrariedade ao libelo, mas apenas o requerimento de diligências 

do no art. 422. Segue-se, então, a sessão de julgamento segundo as regras novas.

Caso já tenha sido oferecido o libelo, não será necessário adotar um sistema 

de fases processuais. Com alguma adaptação, será possível a aplicação imediata 

da lei nova, sendo desnecessária a apresentação de contrariedade ao libelo. Isso 

porque o libelo, no que toca ao articulado, tornar-se-á ineficaz, vez que a fonte dos 

quesitos passará a ser a pronúncia. Restará, portanto, a eficácia do libelo quanto aos 

requerimentos probatórios. Assim, bastará que a defesa seja intimada a requerer 

as provas e arrolar testemunhas, nos termos do novo art. 422 do CPP, seguindo-se, 

então, o processo nos termos da nova lei. (Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, 

“Direito Intertemporal”, in: Maria Thereza Rocha de Assis Moura (coord.), As 

Reformas no processo penal: as novas leis de 2008 e os projetos de reforma, São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p. 30)

Ultrapassada, pois, penso, a alegada nulidade.

Ausente, portanto, qualquer ilegalidade que leve à concessão da ordem de 
habeas corpus por esta Sexta Turma.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

 

HABEAS CORPUS N. 58.317-SP (2006/0091730-9)

Relator: Ministro Og Fernandes
Impetrante: Jair Visinhani e outro
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Paciente: Marcos Lúcio da Silva (Preso)
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EMENTA

Habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tribunal do júri. Crime 
continuado. Protesto por novo júri. Possibilidade.

1. Afastado o concurso material de crimes, no julgamento da 
apelação, e reconhecida a continuidade delitiva, não há impedimento 
a que se defira em favor do paciente o protesto por novo júri, desde 
que atendido o requisito objetivo de a pena ser igual ou superior a 
vinte anos. O crime continuado, embora ficção jurídica, é considerado 
crime único.

2. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, 
prosseguindo no julgamento, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, após o voto-vista do Sr. Ministro Nilson Naves, concedendo a 
ordem de habeas corpus, no que foi seguido pelos Srs. Ministros Paulo Gallotti e 
Maria Thereza de Assis Moura, a Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de 
habeas corpus nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Celso 
Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP), Nilson Naves, Paulo Gallotti e 
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

Brasília (DF), 05 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de habeas corpus impetrado em 
favor de Marcos Lúcio da Silva, apontando como coator o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo 5º Tribunal do Júri 
do Foro Regional de Pinheiros, Comarca de São Paulo, a cumprir 59 (cinquenta 
e nove) anos de reclusão, por infração ao art. 121, § 2º, incisos I e IV – por 
quatro vezes –, ao art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II, do 
Código Penal, e ao art. 1º da Lei n. 2.252/1954, em concurso material. No 
julgamento da apelação, o Tribunal estadual reconheceu a continuidade delitiva 
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e consequentemente reduziu a pena privativa de liberdade para 40 (quarenta) 
anos de reclusão. Depois do julgamento, a defesa requereu a aplicação do art. 
607 do Código de Processo Penal, sendo o pedido indeferido por haver o Tribunal 
encerrado a prestação jurisdicional. Foram interpostos embargos de declaração, 
que acabaram rejeitados.

Alega o impetrante constrangimento ilegal, pois o Tribunal a quo, após 
determinar a redução da pena, pelo reconhecimento da ocorrência de crime 
continuado, não converteu o recurso de apelação em protesto por novo júri.

O pedido de liminar foi indeferido às fls. 71/72.

Informações prestadas às fls. 77/78, acompanhadas dos documentos de fls. 
79/149.

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 
171/173).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Conforme relatei, os impetrantes 
pretendem, em síntese, a conversão do recurso de apelação em protesto por novo 
júri, nos termos do art. 607, do Código de Processo Penal, após o reconhecimento 
da continuidade delitiva pelo Tribunal de Justiça.

Reconhecida a continuidade (CP, art. 71, parágrafo único), em apelação, foi 
aplicada a pena mais grave (13 anos de reclusão), aumentada no triplo, o que 
resultou em 39 anos de reclusão, que somada à pena aplicada pela corrupção do 
menor resultou em 40 anos.

O art. 71 do Código Penal preceitua:

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar maneira de execução 

e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do 

primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou mais grave, 

se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

O Código de Processo Penal, em seu art. 607, por sua vez, determina:

O protesto por novo júri é privativo da defesa, e somente se admitirá quando a 

sentença condenatória for de reclusão por tempo igual ou superior a vinte anos, não 

podendo em caso algum ser feito mais de uma vez.
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Com efeito, se atendidos os requisitos objetivos de a pena ser igual ou 
superior a vinte anos e estiver configurado o crime continuado, é cabível o 
protesto por novo júri. Afinal, este é considerado, embora ficção jurídica, crime 
único.

Neste sentido, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

(...) Mas, se a pena for resultante de crime continuado ou concurso formal, 

admite-se o protesto porque em ambos os casos se considera, ao menos por ficção, 

que há um todo unitário em que houve uma exasperação da pena. (in Código de 

processo penal interpretado – 7 ed. – São Paulo: Atlas, 2000, p. 1.311).

Confiram-se também os seguintes precedentes desta Corte:

Processo Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio 

qualificado. Continuidade delitiva. Réu que foi condenado a 22 anos e 06 meses de 

reclusão. Protesto por novo júri. 

I. Afastado o concurso material de crimes e reconhecida a continuidade 

quantos aos fatos criminosos pelos quais restou condenado o paciente, não há 

empeço a que se defira em seu favor o protesto por novo júri, porquanto a pena 

resultante da aplicação da fictio juris do art. 71 do Código Penal, considerada como 

um todo unitário, não constitui óbice ao benefício. Precedentes.

II. A teor do art. 579 do CPP, é possível a conversão do recurso de apelação 

interposto pela defesa em protesto por novo júri. Precedente do STF.

Writ concedido (HC n. 27.822, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 19.08.2003).

Habeas corpus. Processual Penal. Condenação pelo júri por dois homicídios em 

concurso material. Apelação. Reconhecimento da continuidade delitiva. Pena acima 

de 20 anos. Protesto por novo júri. Cabimento. Embargos de declaração. Redução da 

pena de ofício. Reformatio in pejus. Configuração.

1. Tendo a Corte a quo, ao reconhecer a continuidade delitiva entre os 

crimes de homicídio, mantido o apenamento superior a 20 anos de reclusão, nada 

impede que o apelo seja convertido, de ofício, no recurso de protesto por novo júri, 

deferindo-se, desde logo, o pedido do acusado de submissão a outro julgamento 

plenário. Precedentes dos Tribunais Superiores.

2. Evidente a reformatio in pejus em sede de embargos de declaração, opostos 

pela Defesa do Paciente, que reduziu, de ofício, a pena imposta para patamar 

inferior a vinte anos, julgando prejudicado o pedido de conversão do apelo em 

protesto por novo júri, frise-se, único objeto dos declaratórios.
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3. Ordem concedida para cassar o acórdão proferido em sede de embargos de 

declaração, permitindo-se ao Paciente novo julgamento pelo Tribunal do Júri (HC n. 

87.881, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 17.04.2008).

Penal. Processo Penal. Protesto por novo júri. Crime continuado. 

Admissibilidade.

1. É admissível o protesto por novo júri na hipótese de crime continuado, cuja 

natureza de fictio juris permite seja considerado como um só crime, para o efeito de 

fixação da pena. Entendimento doutrinário e jurisprudencial.

2. Recurso especial não conhecido (REsp n. 158.046, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ de 11.05.1998).

Por outro lado, o que não é admissível é o protesto por novo júri quando a 
sanção penal, ainda que equivalente a vinte anos de prisão, resultar de soma, em 
concurso material, das diversas penas concernentes aos delitos praticados.

Logo, afastado o concurso material de crimes e reconhecida a continuidade, 
não há impedimento a que se defira em favor do paciente o protesto por novo 
júri.

Frise-se, por oportuno, que o julgamento ocorreu em 25 de novembro de 
2004, data anterior à edição da Lei n. 11.689/2008, que extinguiu o protesto por 
novo júri.

Posto isso, concedo a ordem para determinar que o paciente seja submetido 
a novo júri.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Nilson Naves: É caso de crime continuado, e de pretensão 
a novo júri, e o Ministro Og Fernandes está deferindo a ordem em voto de teor 
seguinte (ler). O Superior Tribunal já se pronunciou algumas vezes, admitindo o 
novo júri, conforme nos recordou, aqui, o Relator, motivo pelo qual, estando eu 
em conformidade, também concedo a ordem.

HABEAS CORPUS N. 78.428-RS (2007/0050029-8)

Relator: Ministro Paulo Gallotti
Impetrante: Jorge Luiz Gouveia Ehlers
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Impetrado: Tribunal Regional Federal da 4ª Região
Paciente: Francisco Carlos Martins Portes

EMENTA

Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Ação anulatória 
de débito fiscal julgada procedente. Crédito tributário insubsistente. 
Ordem concedida.

1. Havendo lançamento definitivo do tributo, a propositura 
de ação anulatória de débito fiscal não impede o prosseguimento 
do processo-crime referente aos delitos contra a ordem tributária, 
independentes que são as instâncias administrativa e penal.

2. Julgado procedente o pedido para anular o auto de infração 
que serviu de base à deflagração da ação penal, decisão que transitou 
em julgado, não há que falar em crédito tributário definitivamente 
constituído, impondo-se, de rigor, o trancamento da ação penal.

3. Habeas corpus concedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros Og 
Fernandes, Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP) e Nilson Naves 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

Brasília (DF), 05 de março de 2009 (data do julgamento).

Ministro Paulo Gallotti, Relator

DJe 23.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo Gallotti: Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor 
de Francisco Carlos Martins Portes, apontando-se como autoridade coatora o 
Tribunal Federal da 4ª Região.
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Pretende a impetração o trancamento da ação penal a que responde pela 
prática do delito previsto no artigo 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, enfatizando que 
foi julgada procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada para anular o 
auto de infração que sustentou a denúncia oferecida no processo-crime que se 
trata.

Indeferida a liminar, o Ministério Público Federal opina pelo não-
conhecimento do writ, ou por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo Gallotti (Relator): A jurisprudência desta Corte firmou 
a compreensão de que, havendo lançamento definitivo do tributo, a propositura 
de ação anulatória de débito fiscal não impede o prosseguimento do processo 
criminal referente ao delito contra a ordem tributária, independentes que são as 
instâncias civil e penal.

Confiram-se

A - Criminal. HC. Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação 

penal. Ação anulatória de débito fiscal. Independência das esferas cível e penal. 

Ordem denegada.

Hipótese em que se pretende o trancamento da ação penal instaurada contra 

o paciente pela eventual prática de crime contra a ordem tributária, diante do 

ajuizamento, na esfera cível, de Ação Anulatória de Crédito Tributário.

A teor do art. 93 do Código de Processo Penal, a suspensão do curso do processo-

crime é uma faculdade do Magistrado, em casos em que entenda ser a questão de 

difícil solução e dependa, somente, do deslinde cível para a sua conclusão, sendo 

que, na situação em tela, a denúncia foi precedida de procedimento administrativo-

fiscal no qual houve oportunidade de defesa.

A Ação Anulatória de Crédito Tributário não pode ser considerada condição 

de procedibilidade para o processo-crime, em razão da independência das esferas 

cível e criminal.

Precedentes deste STJ.

Ordem denegada.

(HC n. 70.447-MG, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJU de 12.03.2007)

B - Habeas corpus. Crime tributário. Artigo 1º, inciso II, c.c. 11, ambos da Lei 

n. 8.137/1990, c.c. 71 do Código Penal. Existência de ação anulatória de débito 
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fiscal. Pedido de suspensão da ação penal. Independência dos juízos cível e criminal. 

Ordem denegada.

1. Em que pese entendimento adotado por esta Corte, acompanhando 

jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal sobre a ausência de justa causa 

para a ação penal, nos casos dos crimes de sonegação fiscal, enquanto não concluído 

o procedimento administrativo, consta nos autos que o paciente não obteve êxito no 

Tribunal Administrativo Tributário - TATE. Conseqüentemente, se o Fisco Estadual 

tem como definitivo o lançamento do débito, escorreita a decisão que recebeu a 

denúncia e determinou o prosseguimento do curso da ação penal instaurada.

2. A existência de ação cível anulatória de débito fiscal, a teor do artigo 93 do 

Código de Processo Penal que proclama a independência do juízo criminal em face 

de decisão proferida na área cível, não obsta o recebimento da denúncia e o curso 

da ação penal.

3. Ordem denegada.

(HC n. 43.122-PE, Relator o Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 

15.05.2006)

Na hipótese, no entanto, existe peculiaridade que deve ser considerada.

Com efeito, o pedido formulado na ação anulatória fiscal foi julgado 
procedente para invalidar o auto de infração que deu origem à Representação 
Fiscal para Fins Penais n. 11060.001671/2003, que serviu de base para a 
acusação, sentença que restou mantida pela Corte Federal, já tendo transitado 
em julgado.

Ora, anulado o auto de infração por decisão definitiva, não há que falar em 
crédito tributário definitivamente constituído, impondo-se, de rigor, o trancamento 
da ação penal, valendo ressaltar que este foi, inclusive, o entendimento adotado 
pelo Ministério Público Federal em primeiro grau, que requereu a absolvição do 
paciente.

Em situação assemelhada, decidiu esta 6ª Turma:

Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Sentença proferida em ação anulatória, 

desconstituindo o crédito tributário sobre o qual se funda a ação penal. Mesmo 

aguardando reexame necessário, traz dúvida razoável sobre a existência do débito 

tributário, elementar do tipo de sonegação fiscal. Suspensão do curso do processo 

até julgamento na esfera cível. Possibilidade. Ordem concedida.

1. Havendo sentença na esfera cível desconstituindo o crédito tributário sobre 

o qual versa a ação penal, ainda que pendente de reexame necessário, consubstancia-

se a plausibilidade do pedido de suspensão do curso do processo formulado.
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2. Versando a discussão na esfera cível sobre questão que interfere no próprio 

reconhecimento da justa causa para a ação penal, razoável se faz o sobrestamento 

do feito até a decisão final.

3. Ordem concedida para sobrestar o curso do processo.

(HC n. 67.269-PE, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJU de 

10.09.2007)

Ante o exposto, concedo o habeas corpus para trancar a Ação Penal n. 
2004.71.02.005582-0, em trâmite na 2ª Vara Federal de Santa Maria.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 23.945-RJ (2008/0142326-4)

Relatora: Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG)
Recorrente: Nabil Kardous
Advogado: Raouf Kardous
Recorrido: Tribunal Regional Federal da 2ª Região

EMENTA

Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Quadrilha. 
Realização de interrogatório por juiz durante a fase inquisitória, 
antes do oferecimento da denúncia. Artigo 2º, § 3º, da Lei de Prisão 
Temporária. Ausência de procedimento que permita ao magistrado 
proceder à investigação preliminar. Retorno ao sistema inquisitório. 
Estado Democrático de Direito e garantias do cidadão. Recurso 
provido.

1. Hipótese em que o Juiz, antes de haver, sequer, o oferecimento 
da denúncia, estando ainda no curso da investigação preliminar, se 
imiscuir nas atividades da polícia judiciária e realizar o interrogatório 
do réu, utilizando como fundamento o artigo 2º, § 3º, da Lei n. 
7.960/1989.

2. A Lei de Prisão Temporária permite ao magistrado, de ofício, 
em relação ao preso, determinar que ele lhe seja apresentado e 
submetê-lo a exame de corpo de delito. Em relação à autoridade 
policial o Juiz pode solicitar informações e esclarecimentos.
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3. A Lei n. 7.960/1989 não disciplinou procedimento em que o 
Juiz pode, como inquisidor, interrogar o réu.

4. O magistrado que pratica atos típicos da polícia judiciária 
torna-se impedido para proceder ao julgamento e processamento da 
ação penal, eis que perdeu, com a prática dos atos investigatórios, a 
imparcialidade necessária ao exercício da atividade jurisdicional.

5. O sistema acusatório regido pelo princípio dispositivo e 
contemplado pela Constituição da República de 1988 diferencia-se do 
sistema inquisitório porque nesse a gestão da prova pertence ao Juiz 
e naquele às partes.

6. No Estado Democrático de Direito, as garantias processuais de 
julgamento por Juízo imparcial, obediência ao contraditório e à ampla 
defesa são indispensáveis à efetivação dos direitos fundamentais do 
homem.

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora.

Vencidos os Srs. Ministros Paulo Gallotti e Og Fernandes.

Os Srs. Ministros Nilson Naves e Maria Thereza de Assis Moura votaram 
com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

Sustentou oralmente Dr. Nabil Kardous.

Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG), Relatora

DJe 16.03.2009

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG): Trata-se 
de recurso ordinário em habeas corpus, interposto pelo recorrente Nabil Kardous – 
denunciado nas iras do artigo 288 do Código Penal – contra ato do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região que concedeu parcialmente a ordem de habeas 
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corpus lá impetrada para declarar a parcialidade objetiva do Juízo de primeiro 
grau e seu impedimento em relação ao paciente, ora recorrente, determinando a 
redistribuição do feito.

O recorrente sustenta que o artigo 2º, § 3º da Lei n. 7.960/1989 não permite 
ao juiz realizar, na fase inquisitória, o interrogatório do réu, vez que, agir assim, 
seria o mesmo que admitir na prática a existência de um juízo de instrução, 
figura não contemplada por nosso ordenamento jurídico.

Aduziu o recorrente que o magistrado participou ativamente da fase das 
investigações preliminares, inquirindo o réu, sem permitir a participação da 
defesa, fato que eiva todo o procedimento de vício insanável, seja o procedimento 
administrativo ou o judicial, determinando a declaração de nulidade de todos os 
atos, inclusive da fase inquisitória, e não apenas dos atos decisórios.

A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não-provimento do 
recurso, fls. 1.328/1.336.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

VOTO

A Sra. Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG) 
(Relatora): Analisei atentamente as razões da impetração, as informações 
prestadas, a documentação acostada, o parecer do Ministério Público Federal e 
entendo que o recurso deve ser provido pelos motivos que passo a expor:

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, juntamente com inúmeros 
outros réus, por crime de formação de quadrilha.

Isso ocorreu, ao que parece, de forma inusitada, eis que o recorrente atuava 
na defesa de um réu e devido ao rumo que as investigações tomaram ele foi 
incluído como autor do crime de quadrilha e denunciado por isso em conjunto 
com os demais co-réus.

Ainda na fase das investigações preliminares, antes que a denúncia fosse 
oferecida, portanto, o Juiz Federal Lafredo Lisboa, entendendo que a causa 
era complexa e que para ser esclarecida necessitava do esforço conjunto dos 
sujeitos processuais, deu início ao procedimento de realização do interrogatório 
de alguns réus, dentre eles o recorrente, frise-se que isso ocorreu ainda na fase 
inquisitória.

Para embasar a possibilidade de interrogar os réus durante a fase das 
investigações preliminares o Juiz Federal utilizou o artigo 2º, § 3º da Lei n. 
7.960/1989.
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A denúncia foi oferecida, recebida e a instrução processual teve início, tudo 
sob a competência 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, cujo 
Juiz Titular é o Exmo. Sr. Lafredo Lisboa.

A Defesa, entendendo que esse Juízo era incompetente para processar e 
julgar o feito impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal pretendendo 
a declaração de nulidade de todo o processo, inclusive da fase inquisitória.

Depois de uma discussão acirrada, vários pedidos de vista e retificação 
do próprio voto por um dos Desembargadores Federais concluiu-se por 
conceder parcialmente a ordem para declarar a nulidade dos atos decisórios 
do procedimento, remetendo-o a nova distribuição para qualquer outra Vara 
Federal, exceto a 3ª.

Eis a ementa impugnada, fls. 1.203/1.204:

Penal. Habeas corpus. Cabimento. Magistrado. Parcialidade caracterizada. 

Redistribuição do feito. Atos processuais já realizados. Validade.

1. O habeas corpus é ação constitucional destinada a proteger o direito 

ambulatório do cidadão, quando experimenta ameaça ou efetiva coação ilegal ou 

por abuso de poder.

2. O objeto do presente writ é, na verdade, a redistribuição do feito para outro 

magistrado, com a conseqüente anulação de todos os atos proferidos pela autoridade 

apontada como coatora, ante a parcialidade demonstrada pela realização de 

interrogatório na fase inquisitorial e de reuniões com a acusação, com a autoridade 

policial e até mesmo com a vítima.

3. No que se refere à seara das nulidades, verifica-se que as questões que 

exigem, para o seu deslinde, o cotejo de provas não têm como serem dirimidas em 

sede de habeas corpus.

4. Nos termos do art. 563 do CPP, as nulidades processuais sujeitam-se 

à demonstração do prejuízo, não podendo ser desconsiderado que também se 

submetem ao princípio da causalidade, onde a invalidade do ato causará a dos 

demais que lhes sejam subseqüentes, desde que dele diretamente dependam ou 

sejam conseqüência.

5. Em obediência ao princípio da economia processual, os atos instrutórios 

praticados anteriormente à propositura da ação penal podem ser aproveitados, 

restando, eventualmente, viciados tão-somente a prática de atos processuais de 

cunho decisório.

6. A circunstância peculiar verificada no presente caso – de ter o paciente 

exercido a defesa técnica de um dos acusados até o momento em que foram 



JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA

487

RSTJ, a. 21, (214): 433-530, abril/junho 2009

apreendidas evidências documentais e materiais indispensáveis ao deslinde dos 

fatos sob apuração –, hipótese em que o citado advogado passou a titularizar 

a situação jurídica processual de investigado e, ato sucessivo, de denunciado, 

tendo-lhe sido imputada a conduta descrita no art. 288 do CP, tornando-se, pois, 

investigado no mesmo processo e perante o mesmo magistrado, traduz parcialidade 

de natureza objetiva, ensejando o impedimento do magistrado em relação ao ora 

paciente, revelando-se prudente a redistribuição do feito.

7. Concessão parcial da ordem.

Daí o presente recurso ordinário em habeas corpus, em que a defesa questiona 
a decisão do Tribunal Regional Federal, argumentando que os interrogatórios 
realizados pelo Juízo monocrático ainda na fase inquisitória utilizaram como 
fundamento legal o artigo 2º, § 3º da Lei n. 7.960/1989, quando na verdade esse 
dispositivo legal não permite a atuação do Juiz como se fosse um inquisidor e 
que, sendo assim, a investigação preliminar teria sido realizada pelo magistrado 
ao alvedrio da lei, o que ensejaria a declaração de nulidade não só dos atos 
decisórios do Juiz, mas também dos atos de investigação feitos por ele durante 
a fase inquisitória.

A questão, a nosso ver, vai além do simples deslinde desse caso concreto, 
em verdade significa mais. Por conta de questões dessa natureza, algumas vezes 
mal resolvidas pela utilização de princípios como segurança jurídica e economia 
processual, dotados de conteúdo axiológico, é que se pode cometer o grave 
equívoco de sufragar garantias processuais importantes do indivíduo, em franco 
desrespeito ao sistema processual acusatório que norteia, no Estado Democrático 
de Direito, a aplicação do direito ao caso concreto.

O que difere o sistema acusatório do inquisitório, segundo Jacinto Coutinho 
é, justamente, a gestão da prova. No sistema acusatório, regido pelo princípio 
dispositivo, as partes detêm a gestão das provas; no sistema inquisitório, regido 
pelo princípio inquisitivo, é o Juiz quem detém a gestão da prova. (Coutinho. O 
novo papel do juiz no processo penal, p. 25).

Permitir que o Juiz se imiscua nas funções do Órgão Acusatório ou da 
Polícia Judiciária é entregar-lhe de vez a gestão da prova, é retornar ao sistema 
inquisitivo, responsável por tantas atrocidades contra o homem acusado da prática 
de crimes. A principal característica desse sistema processual é a concentração 
de poder nas mãos do julgador, o qual detém a gestão da prova e faz do acusado 
mero objeto de investigação e não o considera sujeito de direitos.

Com a promulgação da Constituição da República de 1988 o sistema 
inquisitório, típico de países totalitários, cedeu lugar ao Estado Democrático de 
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Direito que preconiza por um processo de partes, com os atos processuais sendo 
praticados sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa, estas sim, aptas a efetivar direitos fundamentais de liberdade, vida e 
dignidade do homem.

No presente caso, o Juízo monocrático tomou providências típicas da Polícia 
Judiciária ao proceder ao interrogatório dos acusados antes mesmo de haver 
ação penal. O Juízo não nega que tenha feito os interrogatórios, ao contrário, ele 
afirma que de fato realizou o ato, todavia, na seqüência, se justifica apontando a 
lei de prisão temporária como fundamento legal para o procedimento anômalo 
realizado.

Todavia, o artigo 2º, § 3º da Lei n. 7.960/1989 não estabelece em momento 
algum que o Juiz de Direito possa interrogar o acusado da forma como ocorreu 
no procedimento administrativo preliminar ora analisado. Dispõe referido 
dispositivo:

Art. 2º A prisão temporária será decretada, pelo Juiz, em face da representação 

da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 

dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

§ 3º O Juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público e do 

Advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e 

esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito.

O que o Juiz pode fazer de ofício em relação ao preso é determinar que ele 
lhe seja apresentado e submetê-lo a exame de corpo de delito.

Em relação à autoridade policial é que o Juiz pode solicitar informações e 
esclarecimentos.

Não diz a lei que o Juiz poderá solicitar informações ao réu preso, que poderá 
interrogá-lo antes do oferecimento da denúncia, como se fosse a autoridade 
judicial a responsável pela colheita da prova na fase inquisitória.

Guilherme de Souza Nucci ao comentar o referido artigo, deixa claro 
que a finalidade da lei era a de proteção do indivíduo preso temporariamente, 
oportunidade em que o Juiz poderia solicitar a presença do preso para verificar 
se ele estava sendo respeitado em sua dignidade pessoal.

Diz o autor:

A providência prevista no § 3º tem por finalidade resguardar a integridade 

física do preso, autorizando que o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público ou do advogado do suspeito, possa determinar a apresentação da pessoa 

detida para que se verifique eventual situação de abuso (ex.: tortura), bem como 
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pode o magistrado preferir encaminhar diretamente o preso para exame de corpo 

de delito e ainda solicitar informes da autoridade policial. Essa situação é anômala 

e somente se dará se houver suspeita de agressão ao preso. (Nucci. Leis penais e 

processuais penais comentadas. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2008, p. 1.013). (Grifamos).

O procedimento em que o Juiz de Direito, no curso das investigações 
preliminares, realizou o interrogatório do recorrente é, por tais considerações, 
ilegal, eis que não contemplado em qualquer norma do ordenamento jurídico, 
portanto, é eivado de vício que macula, não apenas os atos decisórios, mas 
também todo o processo, inclusive, por óbvio, os atos de colheita de provas por 
ele praticados ainda no curso da investigação preliminar.

Como é possível entender como válida a instrução processual realizada 
por Juiz que atuou, em momento pretérito, como verdadeiro agente da Polícia 
Judiciária no curso das investigações preliminares?

Não se pode, por economia processual, deixar de anular todos os atos 
praticados no curso da ação penal, eis que a autoridade judicial que a presidia já 
não ostentava a imparcialidade que a atividade jurisdicional requer.

Ainda que os crimes investigados sejam graves, que os membros da suposta 
quadrilha estejam organizados de tal forma a dificultar a elucidação correta dos 
fatos pelo Estado a garantia do indivíduo, de se ver julgado por órgão imparcial, 
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não pode ser esquecida, sob pena 
de todos nós pagarmos o preço mais caro de retorno ao sistema inquisitório.

Por tais considerações, além dos atos decisórios, também a instrução 
processual dirigida pelo Juiz que realizou os interrogatórios na fase inquisitória, 
antes de haver ação penal, deverá ser declarada nula, assim como, os atos de 
investigação praticados pelo Juiz na fase administrativa deverão ser anulados e 
desconsiderados na propositura da nova ação penal.

Posto isso, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade de todo o 
processo, não apenas dos atos decisórios, assim como, dos atos praticados pelo 
Juiz Federal durante a fase das investigações preliminares, determinando que os 
interrogatórios por ele realizados nesse período sejam desentranhados dos autos de 
forma que não influenciem a opinio delicti do órgão acusatório na propositura da 
nova denúncia.

É como voto.

VOTO-VISTA (EM MESA) VENCIDO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Sr. Presidente, pedi vista dos autos em mesa 
para exame e maturação do tema.



490

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Peço vênia à eminente Ministra Relatora para manifestar um posicionamento 
distinto.

Minha conclusão decorre de alguns aspectos que gostaria de explicitar.

O primeiro deles é o fato de que, em função da Lei n. 7.960/1989, 
que estabelece o regime de prisão temporária e dá jurisdição antecipada ao 
magistrado, traz uma consequência que o próprio Superior Tribunal de Justiça 
reconhece: a prevenção do juiz. 

Cito o Habeas Corpus n. 18.120-SC, do qual foi Relator o eminente Ministro 
Hamilton Carvalhido, cujo acórdão ressalta que a decisão, a qual decreta a prisão 
temporária, implica suporte fático da norma de competência por prevenção. 
Logo, ao meu sentir, há um relacionamento lógico entre alguma atribuição ou 
jurisdição que se possa conferir, na fase antecipatória da ação penal, ao juiz que, 
fatalmente e de forma lógica, será o juiz do feito.

O segundo o raciocínio que empresto é o fato de que estamos ainda em uma 
fase pré-processual, logo, inquisitorial e não acusatória. Diz-se-á: “Não caberia 
ao juiz a atuação neste momento”; digo: cabe no instante em que a lei estabelece 
alguns contornos para que haja a atuação de forma cautelar do magistrado, como 
tal é o instituto da prisão temporária.

Andei a fazer uma pesquisa específica sobre o elenco de possíveis 
competências nessa fase processual para o magistrado, aqui e em outros tribunais, 
e não encontrei; localizei, porém, algo similar que é a Lei n. 9.034/1995, que é 
uma das leis que trata de organização criminosa.

Sobre o tema, já há manifestação do próprio Superior Tribunal de Justiça, 
na Ação Penal n. 460-RO, da qual foi Relatora a Sra. Ministra Eliana Calmon, 
obviamente, estamos tratando de uma instrução em sede de Superior Tribunal 
de Justiça, em que se declara na ementa, que, nos termos da Lei n. 8.038/1990 
e do Regimento Interno desta Casa, cabe ao Relator - obviamente - como juiz da 
instrução, ordenar diligências complementares. E acrescenta - e esse é o ponto 
que me parece fundamental - que “...da mesma forma como atua o Juiz de 
Primeiro Grau na fase pré-processual das investigações (precedentes do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça).”

Diz mais:

“A oitiva dos investigados na fase pré-processual, pelo Relator,” - no caso do 

Tribunal - “não viola os princípios do devido processo legal e da imparcialidade. Ao 

contrário, permite que o relator forme seu convencimento para fins de recebimento 

de denúncia.
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Ora, aplicando-se no universo do Primeiro Grau, quer me parecer que há 
uma harmonia de situações.

No Supremo Tribunal Federal, também, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 1.517, de Relatoria do Sr. Ministro Maurício Corrêa, diz mais que:

Aceitável, em princípio, o entendimento de que, se determinadas diligenciais, 

resguardadas pelo sigilo, podem ser efetuadas mediante prévia autorização judicial, 

inexiste impedimento constitucional legal para que o próprio juiz as empreenda 

pessoalmente com a dispensa do auxílio da Polícia Judiciária, encarregando o 

próprio magistrado do ato.

Sr. Presidente, Srs. Ministros, com essas singelas fundamentações, pedindo 
vênia à Sra. Ministra Jane Silva, voto no sentido de que não há quebra da 
imparcialidade do Julgador, ao instante em que determinou a realização de 
diligência em uma fase inquisitorial à qual a lei estabelece essa competência.

VOTO-VENCIDO

O Sr. Ministro Paulo Gallotti: Senhor Presidente, acho que o Tribunal de 
Justiça agiu corretamente.

Peço vênia para negar provimento ao recurso em habeas corpus.

RECURSO ESPECIAL N. 661.482-PB (2004/0068147-8)

Relator: Ministro Nilson Naves
Relator para acórdão: Ministro Hamilton Carvalhido
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Procurador: Paulo Roberto de Lima e outro(s)
Recorrido: Francisca Genezia da Silva
Advogado: José Valeriano da Fonseca e outro

EMENTA

Recurso especial. Previdenciário. Aplicação do rito especial dos 
Juizados Especiais Federais às causas julgadas pelo Juiz de Direito 
investido de jurisdição federal. Impossibilidade. Vedação expressa 
contida no artigo 20 da Lei n. 10.259/2001. 
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1. Em razão do próprio regramento constitucional e 
infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito 
dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido 
de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da 
Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o 
rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação 
expressa contida no artigo 20 da Lei n. 10.259/2001.

2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Jane Silva 
acompanhando a Relatoria, por maioria, dar provimento ao recurso especial, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Hamilton Carvalhido, que lavrará o acórdão. 
Vencidos o Sr. Ministro Relator e a Sra. Ministra Jane Silva. Votaram com o Sr. 
Ministro Hamilton Carvalhido os Srs. Ministros Paulo Gallotti e Maria Thereza de 
Assis Moura. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes. Presidiu 
o julgamento o Sr. Ministro Nilson Naves.

Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Hamilton Carvalhido, Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nilson Naves: Na ação em que Francisca Genezia da Silva 
busca a concessão de benefício previdenciário, o Juiz de Direito da 1ª Vara da 
comarca de Itaporanga entendeu que “a Constituição Federal, em seu art. 109, 
§ 3º, atribui competência à Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados 
ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e 
segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, não fazendo 
qualquer restrição a essa atuação, sendo, pois, de flagrante inconstitucionalidade 
o art. 20, da referida lei [Lei n. 10.259/2001], que veda sua aplicação no juízo 
estadual, inconstitucionalidade essa que pode e deve ser reconhecida pelo juízo 
a quo, utilizando-se da via de exceção”.

Sobreveio agravo de instrumento do Instituto contra essa decisão – que 
adotou, no caso, o rito preceituado na Lei dos Juizados Especiais Federais –, e o 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou-lhe provimento nestes termos:
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Processual Civil. Agravo de instrumento. Artigo 20 da Lei n. 10.259/2001. 

Constitucionalidade. Juiz estadual investido da jurisdição federal.

- Nas lides previdenciárias assentadas nos moldes do § 3º do art. 109 da 

Constituição Federal, encontra-se o Magistrado comarcão investido da jurisdição 

federal, inexistindo, portanto, qualquer antinomia entre este dispositivo 

constitucional e o comando constante do artigo 20 da Lei n. 10.259, de 12 de 

julho de 2001. Numa melhor exegese, pois, merece ser resguardada a eficácia do 

regramento tomado por inconstitucional pelo MM. Magistrado a quo, porquanto 

perfeitamente compatível com a previsão constante da Carta Magna.

- ‘O rito previsto para os Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, 

instituído pela Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, aplica-se às causas julgadas 

por juiz de direito quando investido de jurisdição federal.’ (TRF-5ª Região, AGTR 

n. 43.217-PB, Relator o e. Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, 

decisão unânime da c. 4ª Turma em 24.09.2002, publicada no DJ de 28.10.2002, 

p. 264).

Agravo improvido.

Por isso este recurso especial, no qual alega o Instituto ter o acórdão 
recorrido ofendido o art. 20 da Lei n. 10.259/2001 e pede seja reconhecida 
a impossibilidade do uso do rito processual dos juizados especiais federais na 
Justiça estadual. Para tanto, sustenta que a restrição imposta por tal dispositivo 
legal “é uma vedação de procedimento apenas, ou seja, não havendo vara federal 
no domicílio do autor, este segurado pode ajuizar sua ação, conforme lhe faculta 
o artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, na Justiça Estadual, a qual mantém 
sua competência para apreciá-la; contudo, o rito a ser adotado não poderá ser 
o especial, mas apenas o comum ordinário ou sumário”. Caso queira se valer do 
rito especial previsto naquela lei, aduz, o segurado deve “ajuizar sua ação na 
Justiça Federal”. 

Há recurso extraordinário, também admitido.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nilson Naves (Relator): Gira a questão em torno do art. 
20 da Lei n. 10.259/2001: “Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser 
proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4º da 
Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo 
estadual.” Alega, em suma, o Instituto e, ao final, pede o seguinte:
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Ora, resta claro que o legislador ao determinar a proibição inserta do art. 20, 

se referiu exclusivamente às causas de competência da Justiça Federal, visto que 

esta Lei, como citado acima, tem muito bem definida sua competência, qual seja, 

processar e julgar apenas causas de competência da Justiça Federal.

Qual seria o sentido de tal proibição se a mesma tivesse sua redação dirigida 

ao juízo estadual, quando do julgamento de causas de competência da Justiça 

Estadual?

Ora, se esta lei não se presta ao julgamento destes feitos, pelo óbvio, não teria 

cabimento proibir o uso da lei em casos que ela nem sequer é usada.

... para com o provimento deste e do Agravo de Instrumento, o que ora 

se requer, determinar a impossibilidade do uso do rito processual dos Juizados 

Especiais Federais na justiça estadual, tudo na forma da legislação aplicável ao 

caso...

Existem julgados nossos num e noutro sentido. A propósito, da Terceira 
Seção, o CC n. 46.672 (DJ de 28.02.2005), da relatoria do Ministro Gilson 
Dipp, aplicando a literalidade do art. 20; da 5ª Turma, o RMS n. 17.113 (DJ 
de 13.09.2004), da relatoria da Ministra Laurita Vaz, em cujo julgamento se 
entendeu ser possível a adoção do rito do juizado especial federal no âmbito 
estadual.

É consabido que, na hipótese de não haver, no domicílio do segurado, juizado 
federal nem sede de vara federal, pode ele, usando da faculdade conferida pelo 
art. 109, § 3º, da Constituição, optar por ajuizar a demanda previdenciária na 
Justiça estadual. Por que não poderia o juiz estadual, se investido da jurisdição 
federal, aplicar as normas dos juizados especiais?

Ora, a Lei n. 10.259/2001 veio para mexer, na área federal, nos regimes 
tradicionais de solução de conflitos, prestigiando os princípios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Isso para tornar 
mais rápida a prestação jurisdicional e ampliar o acesso à Justiça. Afinal, a maior 
das reclamações a cujo respeito, corretamente, já se botou a boca no mundo 
não tem sido a morosidade? Debitável, é bom que se diga, bem menos a nós 
magistrados e bem mais ao sistema judicial, imperfeito e carente. 

A meu ver, o que se pretendeu com os juizados federais foi, sobretudo, 
abreviar o atendimento judicial aos segurados e pensionistas do INSS por meio 
de procedimentos resumidos e eficientes. Por isso é que me filio ao entendimento 
segundo o qual a restrição do art. 20 da mencionada lei não se aplica às causas 
previdenciárias.
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Dessarte, onde não houver vara federal ou juizado especial federal, a ação 
previdenciária poderá ser ajuizada, por força da competência delegada, ou na 
vara estadual ou no juizado estadual, respeitando-se o limite de até 60 salários 
mínimos para incidência dos demais dispositivos do texto legal referido.

Correto, portanto, o acórdão recorrido ao dispor que “o rito previsto para 
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, instituído pela Lei n. 10.259, 
de 12 de julho de 2001, aplica-se às causas julgadas por juiz de direito quando 
investido de jurisdição federal”.

Tal o aspecto, não conheço do recurso especial; se preferirem, nego-lhe 
provimento.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Hamilton Carvalhido: Senhor Presidente, recurso especial 
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (fls. 28/37) contra 
acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou 
provimento ao agravo de instrumento da Autarquia Previdenciária, para manter 
a aplicação do rito especial da Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, às causas 
julgadas por juiz de direito, quando investido de jurisdição federal.

A conclusão do julgado restou assim sumariada:

Processual Civil. Agravo de instrumento. Artigo 20 da Lei n. 10.259/2001. 

Constitucionalidade. Juiz estadual investido da jurisdição federal.

– Nas lides previdenciárias assentadas nos moldes do § 3º do art. 109 da 

Constituição Federal, encontra-se o Magistrado comarcão investido da jurisdição 

federal, inexistindo, portanto, qualquer antinomia entre este dispositivo 

constitucional e o comando constante do artigo 20 da Lei n. 10.259, de 12 de 

julho de 2001. Numa melhor exegese, pois, merece ser resguardada a eficácia do 

regramento tomado por inconstitucional pelo MM. Magistrado a quo, porquanto 

perfeitamente compatível com a previsão constante da Carta Magna.

– “O rito previsto para os Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, 

instituído pela Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, aplica-se às causas julgadas 

por juiz de direito quando investido de jurisdição federal.” (TRF-5ª Região, AGTR 

n. 43.217-PB, Relator o e. Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria , 

decisão unânime da c. 4ª Turma em 24.09.2002, publicada no DJ de 28.10.2002, p. 

264). Agravo improvido. (fl. 26).

Francisca Genézia da Silva propôs ação ordinária de concessão de benefício 
previdenciário contra o INSS, distribuída para a 1ª Vara Cível da Comarca de 
Itaporanga-PB, já na vigência da Lei n. 10.259/2001, cuja causa possui valor 
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econômico inferior a sessenta salários mínimos, mesmo se considerar a soma de 
doze parcelas referentes às obrigações a vencer.

O juiz de direito, reconhecendo como inconstitucional o disposto no artigo 
20 da Lei n. 10.259/2001, determinou que fosse adotado, ao presente caso, 
o rito célere previsto na Lei n. 10.259/2001, incidente aos Juizados Especiais 
Federais.

Inconformada, agravou a Autarquia Previdenciária, tendo o Tribunal 
Regional asseverado que:

(...)

De fato, ao conhecer, entre outros, do AGTR n. 43.217-PB, feito cuja Relatoria 

coube ao e. Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, a c. 4ª Turma deste 

Sodalício dirimiu definitivamente a questão, restando o indigitado julgado assim 

resumido:

Processual Civil. Lei n. 10.259/2001. Juiz estadual investido de jurisdição 

federal. Aplicabilidade.

1. O rito previsto para os Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, 

instituído pela Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, aplica-se às causas 

julgadas por juiz de direito quando investido de jurisdição federal.

2. Agravo improvido e regimental prejudicado. (d. unânime em 

24.09.2002, publicada no DJ de 28.10.2002, p. 264)

Com efeito, o artigo 20 da Lei n. 10.259/2001 exclui peremptoriamente a 

aplicação do rito dos Juizados Especiais Federais do âmbito da Justiça Federal. Ei-

lo:

Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta 

no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4º da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo 

estadual.

Todavia, nas lides previdenciárias assentadas nos moldes do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal, encontra-se o Magistrado comarcão investido da 

jurisdição federal, inexistindo, portanto, qualquer antinomia entre este dispositivo 

constitucional e o supra referido dispositivo do disciplinamento normativo adventício, 

que, assim, poderá ser aplicado tranqüilamente fora da sede do juizado.

Numa melhor exegese, pois, impende resguardar a eficácia do regramento 

tomado por inconstitucional pelo MM. Magistrado a quo, porquanto perfeitamente 

compatível com a previsão constante da Carta Magna.
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Com essas considerações, perfilho do entendimento esposado pelo órgão 

fracionário antes aludido, pelo que nego provimento ao agravo.  (...) (fls. 22/23).

O recurso especial do INSS está centrado na violação do artigo 20 da Lei n. 
10.259/2001, verbis:

Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado 
Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4º da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual. (nossos os grifos)

E o teria violado, porque:

(...)

Em verdade, a restrição imposta pelo artigo 20 da Lei n. 10.259/2001 é uma 

vedação de procedimento apenas, ou seja, não havendo vara federal no domicílio do 

autor, este segurado pode ajuizar sua ação, conforme lhe faculta o artigo 109, § 3º, 

da Constituição Federal, na Justiça Estadual, a qual mantém sua competência para 

apreciá-la; contudo, o rito a ser adotado não poderá ser o especial, mas apenas o 

comum ordinário ou sumário.

Como em nenhum momento a Carta Magna garante ao segurado o direito 

constitucional de ter seu feito processado no rito especial, determinando apenas 

que a ‘lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça 

Federal’ (CF/1988, artigo 98, parágrafo único), nada impede que esta lei venha 

proibir a aplicação do rito especial em ações que envolvam entes federais no âmbito 

da Justiça Estadual, reservando este rito às demandas ajuizadas na Justiça Federal.

Ou seja, o artigo 20, da Lei n. 10.259/2001 não retira a competência federal 
delegada à Justiça Estadual pelo artigo 109, § 3º, da Constituição de 1988, pois o 
segurado pode ajuizar sua demanda na Justiça local sem nenhum empecilho, embora, 
caso queira se valer do rito especial previsto na referida Lei, que regulamentou o artigo 
98, parágrafo único, da Constituição, deva ajuizar sua ação na Justiça Federal.

(...) (fl. 34 - nossos os grifos)

Sem resposta, o recurso foi admitido (fl. 53).

Na sessão do dia 26 de maio de 2008, após o voto do Sr. Relator, Ministro 
Nilson Naves, não conhecendo do recurso especial, pedi vista dos autos para 
melhor reexame da questão. 

Diga-se, de início, que conheço do recurso especial, interposto pela alínea a 
do permissivo constitucional, por prequestionada a matéria, qual seja, a aplicação 
do rito da Lei n. 10.259/2001, que regula os Juizados Especiais Federais, no 
âmbito da Justiça Comum Estadual, investida de jurisdição federal.

E conhecendo do recurso, dou-lhe provimento.
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O ilustre Relator, munido do espírito escorreito de abreviar o atendimento 
judicial aos segurados e pensionistas, entende que “onde não houver vara federal 
ou juizado especial federal, a ação previdenciária poderá ser ajuizada, por força da 
competência delegada, ou na vara estadual ou no juizado estadual, respeitando-se 
o limite de até 60 salários mínimos para incidência dos demais dispositivos do 
texto legal referido”.

De início, registro que perfilho o entendimento de que se deve promover a 
facilidade do acesso à Justiça aos beneficiários da previdência social, que, como 
consabido, são hipossuficientes diante do sistema previdenciário.

A questão que se analisa, entretanto, diz com a possibilidade de aplicação do 
rito célere e específico, previsto na Lei n. 10.259/2001, às ações previdenciárias 
ajuizadas perante a Justiça Estadual, em vista do que dispõe o artigo 109, 
parágrafo 3º, da Constituição Federal, e não a impedimento de acesso à prestação 
jurisdicional.

E para a certeza das coisas, de início, merece transcrição a Lei n. 9.099/1995, 
que regula os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em seus artigos 3º, caput e 
parágrafo 2º, 8º e 41, verbis:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I. as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II. as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III. a ação de despejo para uso próprio;

IV. as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado 

no inciso I deste artigo.

§ 1º (...)

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza 
alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 
a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de 
cunho patrimonial.

(...)

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa 

falida e o insolvente civil.

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo 
arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
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§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, 

em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por 

advogado.

A Lei n. 9.099/1995, que regula o Juizado Especial Cível, expressamente 
prevê a incompetência dos Juizados Especiais Estaduais para julgar ações propostas 
contra o INSS. Não houve, pela intenção do legislador, tentativa de processamento 
das causas previdenciárias nos Juizados Especiais Estaduais, porque a tanto, não 
chega a delegação contida no artigo 109 da Constituição Federal.

E em se cuidando de ação ajuizada contra autarquia previdenciária, 
competente é a Justiça Federal para processar e julgar a ação, consoante 
disposição constitucional prevista no artigo 109, inciso I, verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as 

de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça 

do Trabalho.

(...)

Dispondo, ainda, os parágrafos 3º e 4º do referido dispositivo, que:

§ 3º. Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 
segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 
social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se 

verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também 

processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o 
Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Como se vê, a própria Constituição delegou a competência federal somente 
para a Justiça Estadual Comum, nas causas previdenciárias, e investiu os Tribunais 
Regionais Federais no controle decorrente da delegação, concedendo-lhes 
a competência para o julgamento dos recursos interpostos das decisões dos 
juízes de direito prolatadas enquanto no exercício da competência federal 
constitucionalmente delegada.

E como já decidiu esta Corte Superior de Justiça a competência federal 
delegada, por ser de ordem constitucional, não comporta ampliação ou restrição 
por construção jurisprudencial.

Nesse sentido:
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Competência. Conflito. Justiças Estadual e Federal. Mandado de segurança 

contra ato de juiz de direito. Relação processual angularizada sem a presença 

da União ou de ente federal na causa. Aplicação dos arts. 108, I, c e 109, I da 

Constituição. Competência da Justiça Estadual.

I. A competência da Justiça Federal tem natureza constitucional, não comportando 

ampliação ou restrição por lei ordinária ou construção jurisprudencial.

II. Cuidando-se de relação processual na qual não se acha presente a União 

ou qualquer de seus entes mencionados no art. 109 da Constituição, a competência 

para conhecer e julgar a causa é da Justiça Estadual.

III. Segundo o art. 108, I, c, da Constituição, os Tribunais Regionais Federais 

são competentes para processar e julgar originariamente os mandados de segurança 

contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. (CC n. 18.926-SP, Relator Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ 15.04.2002)

Passo seguinte, dispõe a Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, que criou os 
Juizados Especiais Federais:

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar 
causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem 
como executar as suas sentenças.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

I. referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações 

de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, 

execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

II. sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;

III. para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de 

natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

IV. que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.

Art. 6o Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível:

I. como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei n. 9.317, de 5 de dezembro de 1996;

II. como rés, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais.

E por consectário legal, as decisões e sentenças dos Juizados Especiais 
Federais não podem ser impugnadas por recurso junto aos Tribunais Regionais 
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Federais, uma vez que não possuem vínculo jurisdicional, devendo ser julgadas 
pelas Turmas Recursais Federais.

Vale ressaltar, pelo tema, que esta Corte Superior de Justiça tem se 
posicionado no sentido de que a competência para processar e julgar mandado 
de segurança impetrado contra ato de Juizado Especial é da respectiva Turma 
Recursal. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes:

Mandado de segurança. Recurso ordinário. Impetração contra ato de Juiz 

integrante de Juizado Especial Federal. Competência originária da Turma Recursal. 

Incompetência absoluta do Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhecida de 

ofício, por ser matéria de ordem pública. Arts. 113 e 301, § 4º do CPC.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido 

de que cabe às turmas recursais processar e julgar o mandado de segurança 

impetrado contra ato de magistrado em exercício no juizado especial federal, assim 

como do juiz da própria turma recursal.

2. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em sede de 

recurso ordinário, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos 

termos do art. 113 e 301, § 4º, do Código de Processo Civil.

3. Incompetência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para processar e 

julgar o presente mandado de segurança reconhecida de ofício, com a anulação de 

todos os atos decisórios, determinando-se a remessa dos autos para a turma recursal 

federal designada para a análise dos feitos provenientes dos juizados especiais 

federais de Porto Alegre-RS, prejudicado o exame do recurso ordinário. (RMS n. 

16.376-RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, in DJ 03.12.2007)

Processual Civil. Conflito de competência. Mandado de segurança 

impetrado contra decisão do Juizado Especial que não conheceu da apelação por 

intempestividade.

1. O writ impetrado contra ato das Turmas dos Juizados Especiais somente 

submete-se à cognição do Tribunal de Justiça local quando a controvérsia é a 

própria competência desse segmento de Justiça.

2. In casu, trata-se de writ contra decisão da Turma Recursal que não conheceu 

da Apelação interposta por intempestividade. 

3. É cediço na jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça que: 

“O Tribunal de Justiça não pode rever, em mandado de segurança, o que foi 

decidido pelo Juizado Especial. Recurso ordinário não provido.” (RMS n. 9.500-

RO, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 23.10.2000, DJ 

27.11.2000 p. 154); “Inexiste lei atribuindo ao Tribunal de Justiça competência para 
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julgar mandado de segurança contra ato da Turma Recursal do Juizado Especial 

Cível.” (RMS n. 10.357-RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, 

julgado em 20.05.1999, DJ 1º.07.1999, p. 178); “Não tem o Tribunal de Justiça 

competência para rever as decisões desses juizados, ainda que pela via do mandado 

de segurança.” (RMS n. 9.065-SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 02.04.1998, DJ 22.06.1998, p. 71).

4. Conflito de competência conhecido para declarar competente a Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Salvador-BA. (CC n. 39.950-BA, 

Relator para acórdão Ministro Luiz Fux, in DJ 06.03.2008)

A Lei n. 10.259/2001, nos mesmos moldes do que antes já estipulara a Lei 
n. 9.099/1995, criou mais que um novo procedimento instituiu, em verdade, 
um novo sistema de processo e julgamento de ações que, pela intenção do 
legislador, merecia solução mais célere. Assim, descreve, em seu texto, um 
sistema recursal diverso daquele previsto na legislação processual comum, 
incompatível, entretanto, com o processamento na Justiça Estadual, à luz do 
disposto em seu artigo 20, verbis:

Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado 
Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4º da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual. (nossos os grifos)

E desta feita, se se admitisse o rito dos Juizados Especiais Federais nas ações 
propostas perante o juiz de direito investido por delegação federal, afastando-se 
a expressa vedação legal, o problema se agravaria no momento da competência 
para o julgamento dos recursos de suas decisões.

Como já visto, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais não tem 
competência para apreciar os recursos advindos dos juízes investidos em delegação 
federal, sob pena de afronta ao artigo 109, parágrafo 4º, da Constituição Federal. 
E os Tribunais Regionais Federais, por outro lado, possuem competência para 
apreciar os recursos advindos dos juízes com competência delegada, contudo, 
não possuem competência para apreciação de recursos de Juízes Federais em 
exercício nos Juizados Especiais Federais (Lei n. 10.259/2001).

Ademais, se a Constituição e o legislador tivessem a intenção de permitir 
a aplicação do rito mais célere da Lei n. 10.259/2001 às ações propostas 
perante os juízes estaduais com função federal delegada, teriam permitido aos 
Juizados Especiais Estaduais a possibilidade de transferência por delegação, à 
sua competência, de causas envolvendo direito previdenciário.

Por todo o exposto, diante do próprio regramento constitucional e 
infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados 
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Especiais Estaduais; nem o juiz estadual, investido de competência delegada, 
pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado 
Especial Federal.

E não há falar em cerceamento ao direito do segurado ou do pensionista 
de obter a devida prestação jurisdicional caso proponha a ação em vara estadual 
com função federal delegada, uma vez que a restrição prevista na parte final do 
artigo 20 da Lei n. 10.259/2001 diz respeito, tão-somente, a impossibilidade do 
rito e não da prestação jurisdicional.

Gize-se, em remate, que esta Corte Superior de Justiça não pode, embora 
o artigo 20 da Lei n. 10.259/2001 seja constitucional, simplesmente afastar 
a parte final do referido dispositivo às causas previdenciárias, diante do que 
dispõe o parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal, utilizando-se da 
interpretação da lei conforme a Constituição, em face da ausência de competência 
constitucional. Registre-se, por fim, que a vedação contida na parte final do 
artigo 20 da Lei n. 10.259/2001 somente poderá deixar de ser aplicada se for 
declarada a sua inconstitucionalidade, nos termos do artigo 97 da Constituição 
Federal. 

Pelo exposto, com a devida vênia do ilustre Relator, divirjo para dar 
provimento ao recurso o INSS. 

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Paulo Gallotti: Cuida-se de recurso especial calcado na alínea 
a do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal Federal da 5ª Região 
assim ementado:

Processual Civil. Agravo de instrumento. Artigo 20 da Lei n. 10.259/2001. 

Constitucionalidade. Juiz estadual investido da jurisdição federal.

- Nas lides previdenciárias assentadas nos moldes do § 3º do art. 109 da 

Constituição Federal, encontra-se o magistrado comarcão (sic) investido da 

jurisdição federal, inexistindo, portanto, qualquer antinomia entre este dispositivo 

constitucional e o comando constante do artigo 20 da Lei n. 10.259, de 12 de 

julho de 2001. Numa melhor exegese, pois, merece ser resguardada a eficácia do 

regramento tomado por inconstitucional pelo MM. Magistrado a quo, porquanto 

perfeitamente compatível com a previsão constante da Carta Magna.

- ‘O rito previsto para os Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, 

instituído pela Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, aplica-se às causas julgadas 

por juiz de direito quando investido de jurisdição federal’ (TRF 5ª Região, AGTR 
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n. 43.217-PB, Relator o e. Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, 

decisão unânime da c. 4ª Turma em 24.09.2002, publicada no DJ de 28.10.2002, 

p. 264).

- Agravo improvido. (fl. 26)

Alega a autarquia violação do art. 20 da Lei n. 10.259/2001, sustentando 
que é vedada a aplicação do rito do juizado especial federal no juízo estadual, 
ainda que investido de jurisdição federal.

O relator, Ministro Nilson Naves, negou provimento ao recurso, entendendo 
que a restrição prevista na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais 
não se aplica às causas previdenciárias.

Em seguida, o Ministro Hamilton Carvalhido, em voto-vista, divergiu do 
relator, acentuando que o juiz estadual, ainda que investido de competência 
delegada, não pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do 
Juizado Especial Federal.

Para melhor exame, pedi vista dos autos.

Sobre o tema já me manifestei no mesmo sentido que o Ministro Hamilton 
Carvalhido.

Com efeito, nos termos do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, não 
havendo na comarca do segurado vara federal, é da Justiça Estadual Comum a 
competência para processar e julgar ação de natureza previdenciária.

De sua parte, a Lei n. 10.259/2001, que instituiu os Juizados Especiais 
Federais, proibiu expressamente, no art. 20, a sua aplicação na Justiça Estadual, 
e, além disso, não lhe delegou competência para processar e julgar ações 
previdenciárias nas comarcas que não sejam sede de varas federais.

Veja-se o precedente da Terceira Seção desta Corte:

Previdenciário. Conflito negativo. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível 

e Juízo de Direito investido de jurisdição federal. Competência do STJ para dirimir 

o conflito. Art. 105, I, alínea d, da CF. Juízo Estadual. Competência excepcional. 

Julgamento de causas previdenciárias. Artigo 109, § 3º, da CF. Inteligência. Artigo 20 

da Lei n. 10.259/2001. Justiça Estadual e Juizado Especial Estadual. Inaplicabilidade. 

Juizado Especial Estadual. Julgamento de causas previdenciárias. Impossibilidade. 

Lei ordinária. Extensão. Vedação. Competência de cunho constitucional. Proibição 

do artigo 20 da Lei n. 10.259/2001. Remoção. Procedimento dos artigos 97 da CF 

c.c. 480 do CPC. Pessoas jurídicas de direito público. Ilegitimidade de ser parte. 

Juizado Especial Estadual. Art. 8º da Lei n. 9.099/1995. Conflito conhecido para 

declarar competente o juízo de direito da 3ª Vara Cível.
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I - Cabe afirmar a competência desta Corte para dirimir o presente conflito – 

instaurado entre Juízo de Direito, a quem se atribui a competência constitucional de 

julgar causas previdenciárias, nos termos do artigo 109, § 3º, da Constituição Federal 

- e  Juízo de Direito do Juizado Especial Estadual Cível. Este é o entendimento que 

se infere do artigo 105, I, d, da Constituição Federal, porque, in casu, os juízes em 

conflito não estão vinculados ao mesmo Tribunal, já que não existe sujeição entre 

juízes do Juizado Especial Estadual e os TRFs.

II - A literalidade do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal deixa 

certo que à Justiça Estadual foi atribuída a competência excepcional para processar 

e julgar, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, exclusivamente, as 

causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que 

a comarca não seja sede de vara federal, como ocorre na hipótese dos autos. 

III - O artigo 20 da Lei n. 10.259/2001 é claro ao vedar, expressamente, a 

aplicação da Lei n. 10.259/2001 ao juízo estadual. A referida Lei não delegou aos 

Juizados Especiais Estaduais competência para processar e julgar, nas comarcas 

que não disponham de Varas Federais, causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado, e nem poderia fazê-lo, pois tal atribuição é de cunho 

constitucional.

IV - A vedação prevista no artigo 20 da Lei n. 10.259/2001 somente poderá 

ser removida se for declarada a sua inconstitucionalidade, no foro e procedimento 

previstos no artigo 97 da Constituição Federal c.c. os artigos 480 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Nenhum Tribunal pode deixar de aplicar a lei sem 

declarar-lhe a inconstitucionalidade. 

V - A teor do artigo 8º da Lei n. 9.099/1995 (aplicável aos Juizados Especiais 

Federais por força do artigo 1º da Lei n. 10.259/2001), as pessoas jurídicas de 

direito público não podem ser partes em ação processada perante os Juizados 

Especiais Estaduais.

VI -  Neste contexto, no caso vertente, como o domicílio do segurado não 

é sede de Vara Federal, o Juízo Estadual torna-se o competente para processar e 

julgar o feito, por força da chamada competência federal delegada, de acordo com a 

inteligência do multicitado artigo 109, § 3º da Constituição Federal, devendo o feito 

tramitar sob o rito ordinário. 

VII - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª 

Vara Cível de Teófilo Otoni-MG.

(CC n. 46.672-MG, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJU de 28.02.2005)

Assim, não obstante as ponderações do relator, Ministro Nilson Naves, peço 
vênia para dele divergir e acompanhar o Ministro Hamilton Carvalhido.
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Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial do INSS.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de recurso especial, 
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em que se pretende apontar 
violação ao art. 20 da Lei n. 10.259/2001, no tocante à interpretação da última 
parte do citado dispositivo, que assim dispõe:

Art. 20. Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado 

Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4o da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual.

O Ministro Nilson Naves, relator, negou provimento ao recurso especial 
e manteve o acórdão recorrido, entendendo que o rito previsto na Lei n. 
10.259/2001 aplica-se à causas previdenciárias julgadas por juiz de direito 
quando investido de jurisdição federal, porquanto o comando do art. 109, § 3º, 
da Constituição Federal não pode ser restringido por lei federal.

Entendeu, ainda, o eminente Ministro, que o juizado federal foi instituído 
com o intuito de dar celeridade aos procedimentos ali instalado, razão pela qual 
não seria coerente com o sistema deixar de aplicar suas disposições, ainda que no 
âmbito estadual, às lides previdenciárias.

Por outro lado, os Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti divergiram, 
asseverando que não se aplica o rito dos juizados especiais federais na esfera 
estadual. Afirmaram, nesse passo, que se a Constituição e o legislador tivessem 
a intenção de permitir a aplicação do rito mais célere da Lei n. 10.259/2001 às 
ações previdenciárias perante os juízes estaduais com função federal delegada 
teriam permitido aos juizados especiais estaduais a possibilidade de transferência 
por delegação, à sua competência, de causas envolvendo direito previdenciário.

Sustentaram que a Constituição não dá competência às Turmas Recursais 
do Tribunal Regional Federal para apreciar os recursos advindos dos juízes 
investidos em delegação federal, nem aos Tribunais Regionais Federais para 
apreciação de recursos de Juízes Federais em exercício nos Juizados Especiais 
Federais.

Em razão da celeuma, pedi vista dos autos.

Aponto, de início, que ambas as teses possuem adeptos na doutrina.

Defensores daquela lançada pelo Ministro Relator são Américo Bedê Freire 
Júnior (Uma interpretação constitucional conforme do artigo 20 da Lei de 
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Juizados Especiais Federais in Revista Jurídica Consulex, Ano VI, n. 136) e 
Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 
e Federais, editora Saraiva, 10ª edição).

De outra banda, adeptos da tese divulgada pela divergência são Alexandre 
Freitas Câmara (Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, uma abordagem 
crítica, editora Lumen Juris, 3ª edição) e Guilherme Bollorini Pereira (Juizados 
Especiais Federais Cíveis, questões de processo e de procedimento no contexto do 
acesso à justiça, editora Lumen Juris, 2ª edição) que, saliente-se, não detalham 
a questão.

Analisando o tema, digo que é instigante a tese do eminente relator.

Muito embora instigante, examinando detalhadamente o referido artigo, 
em consonância com o art. 109, § 3º, da Constituição Federal, entendo que a 
solução a ser dado ao presente caso é aquela conferida pelos ilustres Ministros 
que optaram pela divergência.

Com efeito, a restrição da parte final do art. 20 da Lei n. 10.259/2001 não 
teve, a meu juízo, o poder de ofender a norma constitucional, pelo contrário. 
Teve sim, o objetivo de trazer uma regra de procedimento que a Constituição 
Federal não estatui, deixando ao arbítrio do legislador tal tarefa.

Observe-se o que dispõe o texto constitucional:

Art. 109

(...)

§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio 

dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam 

também processadas e julgadas pela justiça estadual.

Da leitura do dispositivos se infere que este não traz a previsão do rito a ser 
utilizado, mas tão somente hipótese de competência optativa a ser verificada, qual 
seja, a da justiça estadual do foro do domicílio dos segurados ou beneficiários.

Destarte, a regra inserta na parte final do art. 20 da Lei n. 10.259/2001, 
que veda a aplicação da Lei dos Juizados Federais no âmbito estadual, é 
mera regra procedimental, que não ofende o Texto Constitucional, sobretudo 
porque não retira da competência da Justiça Estadual do foro do domicílio dos 
segurados, em que não houver Vara Federal, a possibilidade de conhecer das 
ações previdenciárias; apenas estabelece que o procedimento a ser verificado, 
nesse caso, é o procedimento comum ordinário.
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Vale ressaltar que, aplicada as regras do procedimento comum da Justiça 
Estadual nas causas previdenciárias que ali tramitem, o recurso será remetido 
ao Tribunal Regional Federal, de acordo com o que determina o art. 108, II, da 
Constituição Federal, atendendo, portanto, aos ditames da Carta Magna.

Ante o exposto, ainda que com outros fundamentos, acompanho a 
divergência e dou provimento ao recurso especial, reformando o acórdão 
recorrido para determinar que seja observado o procedimento comum no âmbito 
da Justiça Estadual.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG): Trata-
se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

Processual Civil. Agravo de instrumento. Artigo 20 da Lei n. 10.259/2001. 

Constitucionalidade. Juiz estadual investido da jurisdição federal.

- Nas lides previdenciárias assentadas nos moldes do § 3º do art. 109 da 

Constituição Federal, encontra-se o Magistrado comarcão investido da jurisdição 

federal, inexistindo, portanto, qualquer antinomia entre este dispositivo 

constitucional e o comando constante do artigo 20 da Lei n. 10.259, de 12 de 

julho de 2001. Numa melhor exegese, pois, merece ser resguardada a eficácia do 

regramento tomado por inconstitucional pelo MM. Magistrado a quo, porquanto 

perfeitamente compatível com a previsão constante da Carta Magna.

- ‘O rito previsto para os Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, 

instituído pela Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, aplica-se às causas julgadas 

por juiz de direito quando investido de jurisdição federal.’ (TRF-5ª Região, AGTR 

n. 43.217-PB, Relator o e. Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, 

decisão unânime da c. 4ª Turma em 24.09.2002, publicada no DJ de 28.10.2002, 

p. 264).

Agravo improvido.

Sustenta o recorrente violação ao artigo 20 da Lei n. 10.259/2001, sob 
o argumento de que a lei em referência se aplica, exclusivamente, às causas 
julgadas pela justiça federal, não se estendendo àquelas decididas pelo juízo 
estadual investido da jurisdição federal.

Sem contra-razões, o recurso foi admitido na origem (fl. 53).
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O Sr. Min. Nilson Naves, em sessão de 26 de maio de 2006, por entender 
inexistir a alegada violação, votou pelo não conhecimento do recurso.

Pediu vista o Sr. Min. Hamilton Carvalhido, o qual, na sessão do dia 17 de 
junho de 2008, divergiu do Ilustre Relator e votou pelo provimento do recurso, 
no que foi acompanhado pelos eminentes Ministros Paulo Gallotti e Maria 
Thereza de Assis Moura, respectivamente, em 06 de novembro e 18 de dezembro 
de 2008.

Em razão da divergência de posicionamentos, mesmo a questão já estando 
decidida por maioria, pedi vista dos autos e, em que pesem os argumentos dos 
votos divergentes, tenho comigo que não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, há, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, conforme 
ressaltado nos votos já proferidos, entendimento em ambos os sentidos, 
quais sejam, de interpretação literal do artigo 20 da Lei n. 10.259/2001, 
impossibilitando-se, em conseqüência, sua incidência no âmbito estadual, e, 
também, de sua mitigação, para possibilitar a aplicação da lei em tela nos casos 
em que o juiz estadual está investido da jurisdição federal.

Tenho comigo, porém, que a melhor opção está com a segunda corrente, 
pois a restrição do artigo 20 da lei em referência não pode ter incidência nas 
causas previdenciárias, como adiante se demonstrará. 

Dispõe o artigo 20 da Lei n. 10.259/2001:

Onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado 

Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4o da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual.

Já o § 3º, do artigo 109 da Constituição da Republica determina, in verbis:

Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 

segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, 

se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também 

processadas e julgadas pela justiça estadual.

Conforme a Constituição da República, nas causas em que forem parte 
instituição de previdência social e segurado, será competente a justiça estadual, 
sempre que a sede comarca não seja sede de vara da justiça federal.

Tal garantia, não restam dúvidas, foi fixada em benefício do segurado, na 
medida em que o desobriga de se deslocar do foro de seu domicílio para outra 
localidade onde haja vara do juízo federal.
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Diante disso, a causa previdenciária poderá ser proposta, onde não houver 
vara de juizado federal, na vara estadual comum, podendo o juiz estadual, 
por extensão, aplicar as normas da Lei n. 10.259/2001. E assim o é porque a 
proibição do artigo 20 não tem incidência nessas hipóteses, sabido que o mesmo 
não poderia suprimir uma garantia favorável ao segurado, a qual está, como se 
viu, fixada no texto da própria Constituição da República. O artigo em referência 
destina-se, dessa forma, a regular outras situações.

Em verdade, entendimento contrário resultaria em impor uma real 
restrição a uma garantia constitucional, obrigando os segurados que buscam um 
provimento mais célere e ágil, o que é condicionado até mesmo pela natureza 
alimentar das verbas previdenciárias, a se dirigirem às capitais dos Estados, onde 
se localizam, em sua maioria, os juizados federais.

Nesse contexto, no meu sentir, o artigo 20 realmente constitui óbice 
à aplicação da Lei n. 10.259/2001 no juízo estadual, exceto em matéria 
previdenciária, pois, nesse caso, como acima se referiu, trata-se de delegação 
constitucional.

Ante o exposto, voto com o Ministro Relator Nilson Naves e nego 
provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 770.840-AC (2005/0124989-5)

Relator: Ministro Hamilton Carvalhido
Recorrente: Hildebrando Pascoal Nogueira Neto
Advogado: Valdo Lopes de Melo
Recorrido: Ministério Público do Estado do Acre

EMENTA

Recurso especial. Direito Processual Civil e Administrativo. 
Violação de normas regimentais. Não-conhecimento. Ilegitimidade ad 
processum do Procurador de Justiça. Inocorrência. Delegação. Recurso 
especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea b, 
da Constituição da República. Competência do STF. EC n. 45/2004.
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1. Não se compreende no conceito de lei federal, não permitindo 
a abertura da instância especial, a alegada violação de regimento 
interno de tribunal estadual.

2. Nos termos do artigo 29, inciso IX, da Lei Federal n. 8.625/1993, 
que “Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe 
sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos 
Estados e dá outras providências”, o Procurador-Geral de Justiça pode 
delegar suas atribuições para membro da própria instituição.

3. A Emenda Constitucional n. 45/2004 transferiu a competência 
recursal do Superior Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal 
Federal na hipótese da decisão recorrida julgar válida lei local contestada 
em face de lei federal, impondo-se o não-conhecimento do recurso nessa 
parte. Ressalva de entendimento diverso do Relator, que determinava 
a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Paulo Gallotti 
acompanhando a Relatoria, exceto quanto à remessa dos autos ao Supremo 
Tribunal Federal, seguido pelo Sr. Ministro Nilson Naves, por unanimidade, 
conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator, que ficou vencido relativamente à remessa 
dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Os Srs. Ministros Paulo Gallotti e Nilson 
Naves votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participaram do julgamento a 
Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros Og Fernandes e 
Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP). Presidiu o julgamento o 
Sr. Ministro Nilson Naves.

Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2009 (data do julgamento).

Ministro Hamilton Carvalhido, Relator

DJe 30.03.2009

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Hamilton Carvalhido: Recurso especial interposto por 
Hildebrando Pascoal Nogueira Neto, com fundamento no artigo 105, inciso III, 
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alínea b, da Constituição Federal, impugnando acórdão do Pleno do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre, assim ementado:

Representação por indignidade para o oficialato. Proposição do Ministério 

Público, com base no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Oficial da reserva 

remunerada. Perda do posto e de patente militar. Representado condenado por 

processo crime, pena superior a dois anos de reclusão. Etos extremamente ofensivos 

à honra da Polícia Militar.

1 - Não se comina de nulidade o ato processual, se o seu escopo magno foi 

alcançado, ou seja, se a supressão de determinada formalidade não foi de molde a 

impedir a obtenção do resultado que se buscava com o ato que se praticou.

2 - Havendo, nos autos de representação por indignidade para o oficialado, 

despacho subscrito pelo Chefe do Parquet Estadual, delegando a Procurador de 

Justiça poderes para que se tome as providências cabíveis, tem-se como presente o 

pressuposto da legitimatio ad processum.

3 - O policial militar acreano, que se encontra na reserva remunerada, está 

sujeito, nos termos do art. 8º, do Decreto Estadual n. 286, de 8 de agosto de 1984, 

ao Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Acre (RDPMAC).

4 - Não se discute, na representação para perda do posto e da potente de 

militar, as condições em que se deu a condenação do Representado, importando 

apenas saber se a condenação transitou em julgado e, em caso positivo, se a pena 

aplicada foi superior a dois anos.

5 - Portanto, se o oficial da Polícia Militar foi condenado a pena de reclusão 

superior a dois anos, e tal condenação já transitou em julgado, julga-se procedente a 

representação, declarando-se o representado indigno para o oficialato e decretando-

se, ao mesmo passo, a perda do posto e da sua patente militar, bem como a sua 

demissão ex-officio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, nos termos 

do art. 106, da Lei Estadual n. 508, de 13 de maio de 1987, e o art. 7º, II, da Lei 

Estadual n. 1.236, de 26 de agosto de 1997. (fls. 201/201v).

Alega o recorrente que:

(...)

Honrados julgadores, o v. acórdão recorrido ao decidir pela rejeição da 

preliminar de ilegitimidade ad processum do Procurador de Justiça subscritor da 

Representação ofende a determinação do artigo 151, do Regimento Interno do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, bem como os princípios legais 

contidos nos artigos 29, incisos III e VI, e art. 31 da Lei Federal n. 8.625/1993.
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Veja que o art. 150, do RITJ-AC, define a competência do Tribunal Pleno para 

processar e julgar, mediante representação da Procuradoria Geral de Justiça, a 

perda do posto e da patente de oficias da Polícia Militar do Estado do Acre.

Enquanto que, o art. 151 do mencionado diploma legal determina que, in 
verbis: ‘Transitada em julgado a sentença condenatória de primeira instância, a 

autoridade judiciária remeterá cópia do inteiro teor da decisão, acompanhada 

de certidão de transito em julgado, para o Presidente do Tribunal de Justiça que, 

imediatamente abrirá vista à Procuradoria Geral de Justiça.’

Parágrafo único - O representante do Ministério Público poderá requisitar 

informações, ou certidões, ou requerer vistas dos autos do processo principal, antes 

de proceder à representação.

Um simples despacho do Procurador Geral de Justiça exarado no espelho do 

Ofício n. 109/200 - PR/AC/PP do Ministério Público Federal encaminhando acórdão 

proferido pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do Recurso Especial 

n. 21.401-AC para providencias do Procurador Geral de Justiça, o referido despacho 

de fls. 04, não pode ser considerado como delegação do Procurador Geral de Justiça 

de suas atribuições para o Procurador de Justiça subscritor da Representação.

A LONMP dispõe caber aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições 

institucionais junto aos tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de 

Justiça; segundo seus ditames, cabe ainda aos procuradores executar atribuições do 

Procurador-Geral, se por ele regulamente delegadas, conforme determina o art. 29, 

incisos III e VI, e art. 31 da Lei n. 8.625/1993.

(...)

Da simples leitura do citado dispositivo, se pode observar que o Procurador de 

Justiça subscritor da Representação não tem capacidade postulatória para propor a 

presente Representação por Indignidade para o Oficialato contra o Representado, 

in casu, não restou sequer comprovado que tenha sido delegada tal atribuição ao 

Procurador de Justiça pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Acre.

Dispõe o artigo 81, do Código de Processo Civil - O Ministério Público exercerá 

o direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhes, no processo, os mesmos 

poderes de ônus que às partes.

Diante destes fatos, relevantes para o direito, o v. acórdão recorrido ao rejeitar 

as preliminares de ofensa ao rito processual estabelecido no art. 151 do RITJ-AC 

e de inexistência de capacidade postulatória do Procurador de Justiça Dr. Sammy 

Barbosa Lopes para propor a presente Representação por Indignidade para o 

Oficialato, em razão da falta de legitimidade para oficiar perante o Pleno do egrégio 

Tribunal de Justiça, em face da inexistência de delegação do Procurador Geral de 
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Justiça, o v. acórdão recorrido deve ser reformado para que seja aplicado as normas 

de direito aplicáveis a espécie.

(...) (fl. 220).

Sustenta, ainda, que:

(...) como os militares da reserva somente podem ser equiparados com os 

militares da ativa somente para os efeitos da aplicação da Lei Penal e, não sendo a 

condenação do recorrente por prática de crime militar, a aplicação correta seria a 

prevista no parágrafo único do art. 103, do Código Penal Militar seria a perda da 

função pública do recorrente e não a de demissão ex officio da Polícia Militar do 

Estado do Acre.

A demissão de ofício ou determina pelo Poder Judiciário somente alcança 

aos militares da ativa e não aos militares da reserva ou reformados, tendo em viste 

que, a demissão ou exclusão somente poderia ocorrer se estes militares fossem 

reconvocados para a atividade militar.

Os militares da reserva remunerada ou os reformados são equiparados aos 

civis, pois a lei determina que, os militares da reserva ou reformados são equiparados 

com os militares da ativa somente para os efeitos da aplicação da lei penal militar, 

conforme determina o artigo 12, do Código Penal Militar.

Vale ressaltar ainda que, a perda da função pública do recorrente já foi 

aplicada quando lhe cassaram o mandato de parlamentar de Deputado Federal, não 

podendo ser novamente punido com a mesma pena ou com pena equivalente.

De qualquer modo, o direito aos proventos ou remuneração do recorrente 

referente a sua aposentadoria, lhe são assegurados pela Constituição Federal (art. 

5º, XXXVI), pois estes direitos são frutos da contraprestação do pagamento da 

contribuição previdenciária, descontada do salário do recorrente durante os 30 

(trinta) anos de serviços prestados a Polícia Militar do Estado do Acre.

A inépcia sempre foi entendida como vício insanável. Ocorrente, deve o juiz 

indeferir de logo a inicial, não se justificando, nem sendo possível, a correção pelo 

autor.

O direito aos proventos relativo à aposentadoria por tempo de serviço estão 

assegurados no art. 242 da Lei Complementar Estadual n. 39, de 29.12.1993, (...)

Da mesma forma, o art. 7º, II, da Lei Estadual n. 1.236/1997, (...)

Desse modo, embora exista a previsão legal para se declarar a demissão ex 
officio da Polícia Militar do Estado do Acre, bem como a perda do posto e da patente, 

não diz a lei que o demitido ou excluído perde os proventos ou salário relativo à sua 

aposentadoria, mas tão somente ao soldo que é remuneração de militar da ativa.
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Isto posto, a interposição do presente Recurso Extraordinário, com fundamento 

da lei específica e no artigo 105, III, letra b, da Constituição Federal, em face da 

inexistência de ofensa a norma penal militar, salvo a prevista no parágrafo único do 

artigo 103, do Código Penal Militar que não autoriza a perda dos proventos e da 

remuneração relativos a aposentadoria do demitido ou excluído da Polícia Militar, 

quando o militar da reserva perde o posto ou patente.

(...) (fls. 224/227).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Hamilton Carvalhido (Relator): Senhor Presidente, recurso 
especial interposto por Hildebrando Pascoal Nogueira Neto, com fundamento no 
artigo 105, inciso III, alínea b, da Constituição Federal, impugnando acórdão do 
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:

Representação por indignidade para o oficialato. Proposição do Ministério 

Público, com base no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Oficial da reserva 

remunerada. Perda do posto e de patente militar. Representado condenado por 

processo crime, pena superior a dois anos de reclusão. Etos extremamente ofensivos 

à honra da Polícia Militar.

1 - Não se comina de nulidade o ato processual, se o seu escopo magno foi 

alcançado, ou seja, se a supressão de determinada formalidade não foi de molde a 

impedir a obtenção do resultado que se buscava com o ato que se praticou.

2 - Havendo, nos autos de representação por indignidade para o oficialado, 

despacho subscrito pelo Chefe do Parquet Estadual, delegando a Procurador de 

Justiça poderes para que se tome as providências cabíveis, tem-se como presente o 

pressuposto da legitimatio ad processum.

3 - O policial militar acreano, que se encontra na reserva remunerada, está 

sujeito, nos termos do art. 8º, do Decreto Estadual n. 286, de 8 de agosto de 1984, 

ao Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Acre (RDPMAC).

4 - Não se discute, na representação para perda do posto e da potente de 

militar, as condições em que se deu a condenação do Representado, importando 

apenas saber se a condenação transitou em julgado e, em caso positivo, se a pena 

aplicada foi superior a dois anos.

5 - Portanto, se o oficial da Polícia Militar foi condenado a pena de reclusão 

superior a dois anos, e tal condenação já transitou em julgado, julga-se procedente 

a representação, declarando-se o representado indigno para o oficialato e 
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decretando-se, ao mesmo passo, a perda do posto e da sua patente militar, bem 

como a sua demissão ex officio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, 

nos termos do art. 106, da Lei Estadual n. 508, de 13 de maio de 1987, e o art. 7º, 

II, da Lei Estadual n. 1.236, de 26 de agosto de 1997. (fls. 201/201v).

Alega o recorrente que:

(...)

Honrados julgadores, o v. acórdão recorrido ao decidir pela rejeição da 

preliminar de ilegitimidade ad processum do Procurador de Justiça subscritor da 

Representação ofende a determinação do artigo 151, do Regimento Interno do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, bem como os princípios legais 

contidos nos artigos 29, incisos III e VI, e art. 31 da Lei Federal n. 8.625/1993.

Veja que o art. 150, do RITJ-AC, define a competência do Tribunal Pleno para 

processar e julgar, mediante representação da Procuradoria Geral de Justiça, a 

perda do posto e da patente de oficias da Polícia Militar do Estado do Acre.

Enquanto que, o art. 151 do mencionado diploma legal determina que, in 
verbis: ‘Transitada em julgado a sentença condenatória de primeira instância, a 

autoridade judiciária remeterá cópia do inteiro teor da decisão, acompanhada 

de certidão de transito em julgado, para o Presidente do Tribunal de Justiça que, 

imediatamente abrirá vista à Procuradoria Geral de Justiça.’

Parágrafo único - O representante do Ministério Público poderá requisitar 

informações, ou certidões, ou requerer vistas dos autos do processo principal, antes 

de proceder à representação.

Um simples despacho do Procurador Geral de Justiça exarado no espelho do 

Ofício n. 109/200 - PR/AC/PP do Ministério Público Federal encaminhando acórdão 

proferido pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do Recurso Especial 

n. 21.401-AC para providencias do Procurador Geral de Justiça, o referido despacho 

de fls. 04, não pode ser considerado como delegação do Procurador Geral de Justiça 

de suas atribuições para o Procurador de Justiça subscritor da Representação.

A LONMP dispõe caber aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições 

institucionais junto aos tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de 

Justiça; segundo seus ditames, cabe ainda aos procuradores executar atribuições do 

Procurador-Geral, se por ele regulamente delegadas, conforme determina o art. 29, 

incisos III e VI, e art. 31 da Lei n. 8.625/1993.

(...)

Da simples leitura do citado dispositivo, se pode observar que o Procurador de 

Justiça subscritor da Representação não tem capacidade postulatória para propor a 
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presente Representação por Indignidade para o Oficialato contra o Representado, 

in casu, não restou sequer comprovado que tenha sido delegada tal atribuição ao 

Procurador de Justiça pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Acre.

Dispõe o artigo 81, do Código de Processo Civil - O Ministério Público exercerá 

o direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhes, no processo, os mesmos 

poderes de ônus que às partes.

Diante destes fatos, relevantes para o direito, o v. acórdão recorrido ao rejeitar 

as preliminares de ofensa ao rito processual estabelecido no art. 151 do RITJ-AC 

e de inexistência de capacidade postulatória do Procurador de Justiça Dr. Sammy 

Barbosa Lopes para propor a presente Representação por Indignidade para o 

Oficialato, em razão da falta de legitimidade para oficiar perante o Pleno do egrégio 

Tribunal de Justiça, em face da inexistência de delegação do Procurador Geral de 

Justiça, o v. acórdão recorrido deve ser reformado para que seja aplicado as normas 

de direito aplicáveis a espécie.

(...) (fl. 220).

Sustenta, ainda, que:

(...) como os militares da reserva somente podem ser equiparados com os 

militares da ativa somente para os efeitos da aplicação da Lei Penal e, não sendo a 

condenação do recorrente por prática de crime militar, a aplicação correta seria a 

prevista no parágrafo único do art. 103, do Código Penal Militar seria a perda da 

função pública do recorrente e não a de demissão ex officio da Polícia Militar do 

Estado do Acre.

A demissão de ofício ou determina pelo Poder Judiciário somente alcança 

aos militares da ativa e não aos militares da reserva ou reformados, tendo em viste 

que, a demissão ou exclusão somente poderia ocorrer se estes militares fossem 

reconvocados para a atividade militar.

Os militares da reserva remunerada ou os reformados são equiparados aos 

civis, pois a lei determina que, os militares da reserva ou reformados são equiparados 

com os militares da ativa somente para os efeitos da aplicação da lei penal militar, 

conforme determina o artigo 12, do Código Penal Militar.

Vale ressaltar ainda que, a perda da função pública do recorrente já foi 

aplicada quando lhe cassaram o mandato de parlamentar de Deputado Federal, não 

podendo ser novamente punido com a mesma pena ou com pena equivalente.

De qualquer modo, o direito aos proventos ou remuneração do recorrente 

referente a sua aposentadoria, lhe são assegurados pela Constituição Federal (art. 

5º, XXXVI), pois estes direitos são frutos da contraprestação do pagamento da 
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contribuição previdenciária, descontada do salário do recorrente durante os 30 

(trinta) anos de serviços prestados a Polícia Militar do Estado do Acre.

A inépcia sempre foi entendida como vício insanável. Ocorrente, deve o juiz 

indeferir de logo a inicial, não se justificando, nem sendo possível, a correção pelo 

autor.

O direito aos proventos relativo à aposentadoria por tempo de serviço estão 

assegurados no art. 242 da Lei Complementar Estadual n. 39, de 29.12.1993, (...)

Da mesma forma, o art. 7º, II, da Lei Estadual n. 1.236/1997, (...)

Desse modo, embora exista a previsão legal para se declarar a demissão ex 
oficio da Polícia Militar do Estado do Acre, bem como a perda do posto e da patente, 

não diz a lei que o demitido ou excluído perde os proventos ou salário relativo à sua 

aposentadoria, mas tão somente ao soldo que é remuneração de militar da ativa.

Isto posto, a interposição do presente Recurso Extraordinário, com fundamento 

da lei específica e no artigo 105, III, letra b, da Constituição Federal, em face da 

inexistência de ofensa a norma penal militar, salvo a prevista no parágrafo único do 

artigo 103, do Código Penal Militar que não autoriza a perda dos proventos e da 

remuneração relativos a aposentadoria do demitido ou excluído da Polícia Militar, 

quando o militar da reserva perde o posto ou patente.

(...) (fls. 224/227).

Três são as questões objeto do presente recurso especial:

1) Inobservância ao disposto no artigo 151 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

2) Ilegitimidade ad processum do Procurador de Justiça para propor a 
Representação por Indignidade do Oficialato perante o Pleno do Tribunal de 
Justiça, tendo em vista a ausência de ato formal de delegação do Sr. Procurador 
Geral de Justiça do Estado do Acre ao subscritor da petição inicial;

3) Impossibilidade de perda dos proventos ou salários dos militares da 
reserva, uma vez que somente podem ser equiparados com os militares para 
efeitos penais, apenas alcançando a pena de demissão os militares da ativa, bem 
como porque já fora apenado com a perda do mandato parlamentar.

No que se refere à primeira alegação, ou seja, inobservância do disposto no 
artigo 151 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre; certo 
é que a violação de normas de Regimento Interno de Tribunais, por se equiparar 
a norma de direito local, desenganadamente, não é próprio da sede especial, a 
teor do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:

Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
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A propósito do tema, vejam-se os seguintes precedentes:

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Contrariedade a regimento 

interno de tribunal local. Não-cabimento. 

Não cabe recurso especial por violação de lei federal quando se alega afronta 

a regimento interno de Tribunal local (Súmulas n. 280 e 399-STF).

Agravo improvido. (AgRgAg n. 325.695-MT, Relator Ministro Barros Monteiro, 

in DJ 31.03.2003).

Civil e Processual. Recurso especial. Prevenção. Normas regimentais. Não 

conhecimento. Inscrição no Serasa, SPC e afins. Previsão legal. Ação ordinária 

revisional e agravo de instrumento. Tutela antecipada deferida. CPC, art. 273. 

Permissão do registro pelo Tribunal estadual. Descabimento. Lei n. 8.078/1990, art. 

43, § 4º. c.c. art. 160, I.

I. Não se compreende no conceito de lei federal, portanto não permite a 

abertura da instância especial, os regimentos internos dos tribunais estaduais.

II. Legítimo é o procedimento adotado pela instituição financeira em inscrever 

o devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, por autorizado na 

legislação pertinente.

III. Caso, todavia, em que, havendo discussão jurídica sobre o débito, pertinente 

a manutenção da tutela antecipatória do pedido de exclusão ou não inclusão do 

nome dos devedores de tais órgãos com o fim de assegurar a eficácia do processo, 

sob pena de se frustrar, ao menos em parte, o direito nele discutido.

IV. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido. (REsp n. 456.412-SP, 

Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, in DJ 26.05.2003).

Recurso especial.

Inviabilidade em relação a temas não prequestionados, assim como se baseado 

em pretensa violação a norma de regimento interno de tribunal estadual.

Perito. Possibilidade de colher informações com outras pessoas (CPC art. 

429).

Legitimidade. Espólio. Inventariante.

Não se há de anular o processo de liquidação apenas por ter-se iniciado 

a requerimento do espólio, quando já se encerrara o inventário. O processo de 

conhecimento foi regularmente instaurado, no curso do inventário, e houve 

ratificação expressa de todos os atos por parte dos herdeiros que vieram a se habilitar. 

(AgRgAg n. 147.720-SP, Relator Ministro Eduardo Ribeiro, in DJ 17.02.2000).
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Administrativo e Processual. Concurso público. Procurador da Assembléia 

Legislativa. Preterição de candidato. Prequestionamento. Súmula n. 211-STJ e 

Súmulas n. 282 e 356-STF. Assistente simples. Interesse para recorrer. Interpretação 

de legislação local. Regimento Interno do TJRS. Impossibilidade. Súmula n. 280-STF. 

Desembargador. Impedimento. Ausência.  Hipóteses. Art. 134 do CPC. Deficiência 

na fundamentação. Inadmissão. Aplicação da Súmula n. 284-STF.

(...)

III - O manejo do recurso especial reclama violação ao texto infraconstitucional 

federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação 

de legislação local, qual seja, o Regimento Interno do TJRS, cuja apreciação – 

soberana – compete à Corte Estadual, a teor do verbete Sumular n. 280-STF. Com 

isso, é preciso reafirmar a missão constitucional desta Corte, pois não é tribunal de 

apelação, não se trata de 3º grau de jurisdição e não pode servir como instrumento 

obstaculizador da longa e exaustiva atividade jurisdicional prestada nos graus de 

jurisdição originários.

(...)

VI - Recurso especial não conhecido. (REsp n. 298.439-RS, Relator Ministro 

Gilson Dipp, in DJ 10.06.2002).

No que diz respeito à alegação de ilegitimidade ad processum do Procurador 
de Justiça para propor a “Representação por Indignidade do Oficialato” perante o 
Pleno do Tribunal de Justiça, conheço da questão como negativa de vigência aos 
artigos 29, incisos III e VI, 31 da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica do Ministério 
Público) e 81 do Código de Processo Civil (artigo 105, inciso III, alínea a, da 
Constituição Federal), negando-lhe, contudo, provimento.

É que esta Corte Superior de Justiça registra já entendimento no sentido 
de que, por força mesmo do disposto no artigo 29, inciso IX, da Lei Federal n. 
8.625/1993, que “Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe 
sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá 
outras providências”, pode o Procurador-Geral de Justiça delegar suas atribuições 
para membro da própria instituição.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

Criminal. REsp. Crime de responsabilidade. Prefeito Municipal. Alegação de 

afronta ao art. 619 CPP. Ausência de omissão. Embargos de declaração. Evidente 

propósito infringente do julgado. Promotor subscritor da denúncia. Ilegitimidade. 

Inocorrência. Atribuições delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça por meio 

de resolução. Ofensa ao princípio do promotor natural. Inocorrência. Recurso 

conhecido e provido.
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I - Se não havia omissão a suprir, incabível considerar, no recurso especial, a 

hipótese de violação do art. 619 do CPP, tornando-se evidente o caráter infringente 

dos embargos declaratórios opostos, que, diante da ausência de quaisquer vícios no 

julgado, buscavam, em realidade, o reexame do mérito da questão.

II - A delegação de funções pelo Procurador-Geral de Justiça aos demais membros 
do Ministério Público, através de resolução, não viola o princípio do promotor 
natural.

III - Recurso conhecido e desprovido. (REsp n. 573.583-MG, Relator Ministro 

Gilson Dipp, in DJ 03.11.2004 - nossos os grifos).

Na espécie, existe ato de delegação do Procurador-Geral de Justiça do Estado 
do Acre, Dr. Eliseu Buchmeier de Oliveira, para a propositura da “Representação 
por Indignidade do Oficialato”, verbis:

Ao Dr. Sammy Barbosa para as devidas providências” (fl. 04 - nossos os 

grifos).

Outro não foi o entendimento da Corte de Justiça local, como se recolhe no 
acórdão impugnado:

(...)

Alega  o Representado que o Procurador Sammy Barbosa Lopes, que subscreve 

a inicial da presente Representação, não tem legitimidade ativa ad causam para 

promovê-la, aduzindo que só o Procurador de Justiça a teria, nos termos do art. 150, 

do Regimento Interno desta egrégia Corte.

Em que pese à falta de técnica, bastante evidente no caso dos autos, a mim 

me parece que o Representado pretendia dizer que falta ao ilustre Procurador a 

chamada legitimidade ad processum, que não se confunde, nem de longe, com a 

ilegitimidade ad causam.

Enfim, não se cuida de ausência de condição para o exercício do direito 

subjetivo público de ação, que só ocorreria na hipótese de ilegitimidade ad causam 

do Ministério Público como parte e como instituição, mas, sim, da chamada 

ilegitimidade ad processum, que se relaciona com a falta de capacidade do 

Procurador Sammy Barbosa Lopes para estar em juízo, em nome do Parquet, numa 

Representação como a de que ora se cuida.

É evidente que o referido Procurador, apesar de possuir, em tese, capacidade 

postulatória, precisa estar legitimado para o processo, isto é, para estar em juízo em 

nome do Ministério Público Estadual, praticando atos processuais válidos, a que se 

possa atribuir efeitos jurídicos.
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No caso da Representação de que trata o art. 150, da nossa Lex Interna Corporis, 
não há dúvida de que a legitimatio ad processum é do chefe do Parquet Estadual, já 

que se trata de feito da competência plenária desta egrégia Corte, aplicando-se à 

espécie, o art. 29, III e VI, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

Mas é preciso ter em conta, todavia, que o Procurador Sammy Barbosa Lopes 

agiu por delegação de Sua Excelência, o Senhor Procurador Geral de Justiça, Dr. 

Eliseu Buchmeier de Oliveira, como autoriza do art. 29, IX, também da Lei Federal 

n. 8.625/1993.

Prova disto, aliás, é o Despacho de fls. 09, subscrito pelo Chefe do Parquet 
Estadual, determinando ao Procurador Sammy Barbosa Lopes que tomasse as 

providências cabíveis, isto é, que ajuizasse a Representação para perda da patente.

(...) (fls. 205/205v).

Por fim, no que diz respeito à alegação de impossibilidade de perda dos 
proventos ou salários dos militares da reserva, uma vez que somente podem ser 
equiparados com os militares para efeitos penais, apenas alcançando a pena de 
demissão os militares da ativa, bem como porque já fora apenado com a perda 
do mandato parlamentar, sustenta o recorrente que o Tribunal de Justiça do 
Estado do Acre teria julgado válidas as Leis Estaduais n. 528/1974 e 1.236/1997 
em face dos artigos 12 e 103 do Código Penal Militar e 5º, inciso XXXVI, da 
Constituição Federal.

O artigo 105, inciso III, alínea b, da Constituição Federal, assim dispunha:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 

instância, pelos Tribunal Regional Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 

Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da lei federal; 
(nossos os grifos).

A Emenda Constitucional n. 45/2004 imprimiu ao referido dispositivo 
Constitucional e ao artigo 102, inciso III, alínea b, a seguinte redação:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 

instância, pelos Tribunal Regional Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 

Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
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b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (nossos 

os grifos).

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 

última instância, quando a decisão recorrida:

(...)

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 
Constituição;

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (nossos os grifos).

Ao que se tem, a competência antes atribuída ao Superior Tribunal de 
Justiça para julgar, mediante recurso especial, as causas em que decisão recorrida 
julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da lei federal 
restou dividida, uma vez que a Emenda Constitucional n. 45/2004 transferiu a 
competência recursal ao Supremo Tribunal Federal para apreciar lei local contestada 
em face de lei federal, remanescendo a esta Corte tão-somente apreciar ato de 
governo local contestado em face de lei federal.

Tratando-se, por certo, de norma constitucional relativa à competência 
absoluta, não se pode negar a sua aplicação imediata, alcançando, assim, todos 
os recursos em que se alega que a decisão recorrida julgou válida lei local 
contestada em face de lei federal, ainda que interpostos precedentemente à 
edição da Emenda Constitucional n. 45/2004.

A propósito da imediata aplicação da Emenda Constitucional n. 45/2004, já 
se manifestou o Pretório Excelso, verbis:

Homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur às cartas 

rogatórias passivas. Evolução do tratamento normativo desse tema no direito positivo 

brasileiro (Império/República). Limites ao poder de delibação do tribunal do foro. 

Sistema de contenciosidade limitada. Doutrina. Jurisprudência. Promulgação da 

EC n. 45/2004. Incidência imediata da nova regra de competência constitucional. 

Superveniente cessação da competência originária do Supremo Tribunal Federal. 

Atribuição jurisdicional agora deferida ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 

105, I, i). Inaplicabilidade, ao caso, do postulado da perpetuatio jurisdictionis (CPC, 

art. 87, in fine). Remessa imediata dos autos ao e. Superior Tribunal de Justiça. 

Decisão:

Trata-se de ação de homologação de sentença estrangeira que foi ajuizada, 

originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em momento anterior ao da 

promulgação da EC n. 45/2004, que atribuiu, ao e. Superior Tribunal de Justiça, 
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competência para processar e julgar ‘a homologação de sentenças estrangeiras e a 

concessão de exequatur às cartas rogatórias (CF, art. 105, I, i).

omissis

Ocorre, no entanto, como precedentemente salientado, que o Congresso 

Nacional, ao promulgar a EC n. 45/2004, modificou a regra de competência 

anteriormente inscrita no art. 102, I, h da Carta Política, deslocando, para a esfera 

de atribuições jurisdicionais originárias do Superior Tribunal de Justiça, o poder 

para apreciar as ações de homologação de sentenças estrangeiras, de um lado, e 

para conceder exequatur às cartas (ou comissões) rogatórias passivas, de outro.

Com efeito, em virtude da superveniência da referida EC n. 45/2004, acresceu-

se, ao inciso I do art. 105 da Constituição da República, a alínea i, cujo conteúdo 

normativo assim dispõe:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, 

originariamente:

(...)

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur 
às cartas rogatórias; (grifei)

Vê-se, desse modo, que a reforma constitucional em questão suprimiu, 

ao Supremo Tribunal Federal, a sua antiga competência originária em tema de 

concessão de exequatur e de homologação de sentenças estrangeiras.

Note-se que tal modificação reveste-se de aplicabilidade imediata, alcançando, 

desde logo, todos os pedidos de concessão de exequatur de cartas rogatórias e de 

homologação de sentenças estrangeiras, ainda em curso de processamento no 

Supremo Tribunal Federal, quando da promulgação da EC n. 45/2004.

Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que os preceitos constitucionais 

aplicam-se imediatamente, projetando-se, desde o início de sua vigência, com 

eficácia ex nunc (RTJ 155/582-583, Rel. Min. Celso de Mello), salvo disposição 

em sentido contrário neles fundada (RTJ 169/271, 272, Rel. Min. Celso de Mello). 

Impende referir, no ponto, porque inteiramente aplicável ao caso ora em exame, 

o magistério de Pontes de Miranda (‘Comentários à Constituição de 1967 com a 

Emenda n. 1 de 1969’, tomo VI/392-393, 2ª ed./2ª tir., 1974, RT):

As Constituições têm incidência imediata, ou desde o momento em que 

ela mesma fixou como aquele em que começaria de incidir. 

Para as Constituições, o passado só importa naquilo que ela aponta ou 

menciona. Fora daí, não.

(...) As Constituições (...) incidem imediatamente (...).



JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA

525

RSTJ, a. 21, (214): 433-530, abril/junho 2009

As regras jurídicas de jurisdição e competência que estão insertas na 

Constituição (...) têm incidência imediata. (...) Em matéria de competência, a 

entidade estatal que deixou de ser competente viola a Constituição se exerce 

qualquer poder, que se atribuiu a outra entidade (...). (grifei)

Isso significa, portanto, considerado, no tema, o ‘princípio da imediata 

incidência das regras jurídicas constitucionais’ (PONTES DE MIRANDA, ‘Comentários 

à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969’, tomo VI/385, item n. 2, 2ª 

ed./2ª tir., 1974, RT), que, a partir de 31.12.2004 (data da publicação da EC n. 

45/2004), cessou, de pleno direito, a competência originária do Supremo Tribunal 

Federal, tanto para conceder/denegar exequatur às comissões rogatórias passivas, 

quanto para homologar sentenças estrangeiras.

É certo que a presente ação de homologação de sentença estrangeira foi ajuizada 
em momento no qual o Supremo Tribunal Federal ainda detinha competência originária 
para processar e julgar pedidos de homologação de atos sentenciais formados no 
exterior.

Não obstante presente esse contexto, revela-se inaplicável, ao caso, seja em 

face da supremacia da norma constitucional, seja, ainda, em virtude do que dispõe o 

art. 87, in fine, do Código de Processo Civil, o postulado da perpetuatio jurisdictionis, 
eis que, alterada a competência em razão da matéria, que tem caráter absoluto 

(como sucede na espécie), torna-se excepcionalmente relevante a modificação do 

estado de direito superveniente à propositura da ação.

Tal entendimento é ressaltado pelo magistério da doutrina (Arruda Alvim, 

‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. I, p. 407, 8ª ed., 2003, RT; José Frederico 

Marques, ‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. I, p. 428, 1ª ed., 2000, 

Millennium; Moacyr Amaral Dos Santos, ‘Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil’, vol. I, p. 261, 14ª ed., 1990, Saraiva), valendo transcrever, a tal propósito, a 

expressiva lição de Humberto Theodoro Junior (‘Curso de Direito Processual Civil’, 

vol. I, p. 151, 39ª ed., 2003, Forense):

Com relação a essas alterações jurídicas, cumpre distinguir entre a 

competência absoluta e a relativa. Se a competência já firmada for territorial 

ou em razão do valor, em nada serão afetadas as causas pendentes. Mas, 

se for suprimido o órgão judiciário perante o qual corria o feito, ou se a 

alteração legislativa referir-se a competência absoluta (ratione materiae ou de 

hierarquia), já então os feitos pendentes serão imediatamente alcançados: os 

autos, em tal caso, terão de ser encaminhados ao outro órgão que se tornou 

competente para a causa. O mesmo deve ser observado quando se tratar de 

competência funcional. (grifei)
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Cumpre acentuar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também 

perfilha igual orientação:

Competência. 1) O princípio da perpetuatio jurisdictionis (...) sofre as 

derrogações oriundas da incompetência superveniente, sendo exemplo desta 

a matéria relativa à competência absoluta, em razão da matéria. 2) Recurso 

extraordinário conhecido e provido. (RTJ 71/726, Rel. Min. Raphael de Barros 

Monteiro - grifei) Esse entendimento também é compartilhado pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça: - ‘Tratando-se de competência funcional, absoluta, abre-

se exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Precedente da Quarta 

Turma.’ (REsp n. 150.902-PR, Rel. Min. Barros Monteiro - grifei) Sendo 

assim, e tendo em consideração as razões expostas, reconheço a cessação da 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente 

ação de homologação de sentença estrangeira e determino, por tal motivo, a 

imediata remessa destes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça, em face do 

que dispõe o art. 105, I, i, da Constituição Federal, na redação dada pela EC n. 

45/2004. (Relator Ministro Celso de Melo, in Informativo de Jurisprudência 

n. 375).

Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça:

Tributário. Estabelecimento de ensino. Opção pelo Simples. Lei n. 9.317/1996. 

Constitucionalidade declarada pelo STF. Lei n. 10.684/2003. Aplicação retroativa. 

Súmula n. 456-STF e art. 106, II, b do CTN.

1. Com o advento da EC n. 45/2004, o STJ perdeu a competência para julgamento 
dos recursos especiais interpostos quando o acórdão recorrido julgar válida lei local 
em detrimento de lei federal. Após o trânsito em julgado desta decisão, deverão ser 
remetidos os autos ao STF para exame da questão remanescente.

2. O STF, no julgamento da ADIn n. 1.643-1-DF, concluiu pela constitucionalidade 

do art. 9º, XIII da Lei n. 9.317/1996, que excluiu da opção pelo sistema Simples as 

pessoas jurídicas que menciona, dentre elas a que preste serviços de professor.

3. As instituições de ensino que não contam com professor no seu quadro 

societário também se enquadram na exceção, porque a atividade-fim desenvolvida 

está diretamente ligada à profissão de professor.

4. A Lei n. 10.684/2003 retirou da exclusão as creches, pré-escolas e 

estabelecimentos de ensino fundamental, possibilitando sua adesão ao Simples.

5. Norma superveniente que, embora não prequestionada, pode ser aplicada 

ao caso concreto em atenção à Súmula n. 456-STF (porque conhecido o especial por 

outro fundamento) e ao art. 106, II, b do CTN, que admite a aplicação retroativa da 
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lei aos fatos pendentes quando ela deixa de tratar o ato ou o fato “como contrário a 

qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não 

tenha implicado em falta de pagamento do tributo”. Precedente da Primeira Turma 

(EDREsp n. 603.451-PE).

6. Recurso especial improvido. (REsp n. 788.9270-ES, Relatora Ministra 

Eliana Calmon, in DJ 13.03.2006 - nossos os grifos).

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial em mandado de 

segurança. Direito do Consumidor. Fixação de preços nos produtos comercializados. 

Recurso fundado no art. 105, III, b, da CF/1988. Promulgação da EC n. 45/2004. 

Competência superveniente do STF. Violação do art. 3º do Decreto n. 861/1993. 

Falta de prequestionamento (Súmula n. 211-STJ). Reexame de fatos e provas. 

Impossibilidade (Súmula n. 7-STJ). Dissídio pretoriano não-demonstrado. Ausência 

de similitude fática entre os julgados confrontados. Superveniência da Lei n. 

10.962/2004. Aplicação (CPC, art. 462). Formas alternativas de afixação de preços: 

marcação direta na embalagem, código referencial, código de barras, ou relações de 

preços. Precedentes do STJ. Segurança concedida.

1. O art. 102 da CF/1988, com redação conferida pela EC n. 45/2004, inclui 
na competência do STF o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas 
decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei 
local contestada em face de lei federal.

2. Não obstante a oposição de embargos declaratórios na origem, não houve o 

prequestionamento, sequer implícito, do art. 3º do Decreto n. 861/1993. Incidência 

da Súmula n. 211-STJ.

3. Se o Tribunal a quo nega-se a emitir pronunciamento acerca dos pontos 

tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, embora provocado via embargos de 

declaração, deve o recorrente alegar contrariedade ao art. 535 do CPC, pleiteando a 

anulação do acórdão, o que não ocorreu no caso.

4. O Tribunal Regional, com base nos fatos e provas, concluiu, de um lado, que 

a recorrente não comprovou sua atuação exclusiva no ramo atacadista e, de outro, 

que exerce o comércio do tipo varejista (Estatuto Social Consolidado da Makro 

Atacadista S/A, art. 3º, a, aplicando-se-lhe, portanto, o Direito do Consumidor. Nesse 

contexto, o julgamento da pretensão recursal para se reconhecer a inaplicabilidade 

das normas de defesa do consumidor e, por conseguinte, a violação dos arts. 6º, III, 

e 31, do CDC, pressupõe, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório, 

atividade cognitiva vedada nesta instância especial (Súmula n. 7-STJ).

5. A ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma 

inviabiliza o conhecimento do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo 
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constitucional, pois não atende aos requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do 

CPC, e 255 do RISTJ.

6. Respeitado o princípio processual da congruência, o fato ou direito 

superveniente, capaz de influir no julgamento da lide, deve ser considerado pelo 

julgador, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado (CPC, art. 462), 

inclusive no âmbito do STJ.

7. “Após a vigência da Lei Federal n. 10.962 em 13.10.2004, permite-se aos 

estabelecimentos comerciais a afixação de preço do produto por meio de código de 

barras, sendo desnecessária a utilização de etiqueta com preço individual de cada 

mercadoria” (REsp n. 688.151-MG, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 

08.08.2005).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para efeito 

de conceder a segurança. (REsp n. 614.771-DF, Relatora Ministra Denise Arruda, in 

DJ 1º.02.2006 - nossos os grifos).

Vejam-se, também, as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 809.553-
PE, Relatora Ministra Eliana Calmon, in DJ 08.03.2006; REsp n. 588.748-MG, 
Relatora Ministra Denise Arruda, in DJ 10.11.2005; Ag n. 690.770-MG, Relator 
Ministro Castro Meira, in DJ 16.08.2005; Ag n. 666.236-PR, Relator Ministro 
Luiz Fux, in DJ 03.08.2005.

Pelo exposto, não conheço do recurso relativamente à violação do artigo 
150 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e nego 
provimento ao recurso relativamente à alegada violação dos artigos 29, incisos 
III e VI, 31 da Lei n. 8.625/1993 e 81 do Código de Processo Civil. 

Declino da competência relativamente à alegação de que o Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre teria julgado válidas as Leis Estaduais n. 528/1974 e 
1.236/1997 em face dos artigos 12 e 103 do Código Penal Militar e 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Paulo Gallotti: Cuida-se de recurso especial interposto por 
Hildebrando Pascoal Nogueira Neto contra acórdão assim ementado:

Representação por indignidade para o oficialato. Proposição do Ministério 

Público, com base no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. Oficial da reserva 

remunerada. Perda do posto e de patente militar. Representado condenado, em 

processo crime, a pena superior a dois anos de reclusão. Atos extramente ofensivos 

à honra da Polícia Militar.
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1 - Não se comina de nulidade o ato processual, se o seu escopo magno foi 

alcançado, ou seja, se a supressão de determinada formalidade não foi de molde a 

impedir a obtenção do resultado que se buscava com o ato que não se praticou.

2 - Havendo, nos autos de representação por indignidade para o oficialato, 

despacho subscrito pelo Chefe do Parquet Estadual, delegando a Procurador de 

Justiça poderes para que tome as providências cabíveis, tem-se como presente o 

pressuposto da legitimatio ad processum.

3 - O policial militar acreano, que se encontrar na reserva remunerada, está 

sujeito, nos termos do art. 8º do Decreto Estadual n. 286, de 8 de agosto de 1984, ao 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Acre (RDPMAC).

4 - Não se discute, na representação por perda do posto e da patente militar, as 

condições em que se deu a condenação do representado, importando apenas saber 

se a condenação transitou em julgado e, em caso positivo, se a pena aplicada foi 

superior a dois anos.

5 - Portanto, se o oficial da Policia Militar foi condenado a pena de reclusão 

superior a dois anos, e tal condenação já transitou em julgado, julga-se procedente a 

representação, declarando-se o representado indigno para o oficialato e decretando-

se, ao mesmo passo, a perda do posto e de sua patente militar, bem como a sua 

demissão ex officio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, nos termos 

do art. 106, da Lei Estadual n. 528, de 13 de maio de 1974, e art. 7º, II, da Lei 

Estadual n. 1.236, de 26 de agosto de 1997. (fl. 201)

O recorrente aponta violação do artigo 151 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Acre, bem como negativa de vigência dos artigos 29, III 
e VI, 31 da Lei n. 8.625/1993 e 81 do Código de Processo Civil, sustentando, 
em resumo, que o Procurador de Justiça que subscreveu a Representação por 
Indignidade para o Oficialato não possui legitimidade ad processum.

Alega, ainda, que o acórdão recorrido teria julgado válidas as Leis Estaduais 
n. 528/1974 e 1.236/1997 frente aos artigos 12 e 103 do Código Penal Militar e 
5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, afirmando não ser possível a perda de 
seus proventos como integrante da reserva, pois somente poderia ser equiparado 
aos militares da ativa para efeitos penas.

O relator, Ministro Hamilton Carvalhido, não conhece do recurso em relação 
à violação do artigo 150 do Regime Interno do Tribunal de Justiça do Acre e nega 
provimento quanto à negativa de vigência dos artigos 29, incisos III e IV e 31 da 
Lei n. 8.625/1993 e 81 do Código de Processo Civil.
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No tocante à alegação de que o acórdão recorrido teria julgado válidas 
leis estaduais em face de leis federais e de dispositivos da Constituição Federal, 
declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal.

Para melhor exame, pedi vista dos autos.

Em relação à impossibilidade de ser enfrentada nesta sede a violação de 
norma constante de regime interno do Tribunal de origem, bem assim quanto 
ao não provimento do recurso em relação a dispositivos da Lei n. 8.625/1993 e 
ao artigo 81 do Código de Processo Civil, acompanho integralmente o voto do 
Ministro Relator.

Sobre o cabimento do recurso com base na alínea b do permissivo 
constitucional, também estou de acordo com a fundamentação adotada pelo 
Ministro Hamilton Carvalhido, pois a nova redação conferida ao artigo 102, III, 
d, da Constituição Federal pela EC n. 45/2004, estabelece ser da competência 
do Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso no qual se afirma ter sido 
julgada válida lei local contestada em face de lei federal. 

Divirjo, contudo, sobre a parte dispositiva proposta pelo relator, na medida 
em que o texto constitucional, após a edição da aludida emenda, não deixa 
qualquer margem de dúvida sobre ser o recurso extraordinário o instrumento 
processual adequado para impugnar decisão que “julgar válida lei local contestada 
em face de lei federal.”

Assim, tenho que o recurso especial, no ponto, não pode ser conhecido, 
razão porque penso não há razão para declinar a competência para o Supremo 
Tribunal Federal.

Ante o exposto, meu voto é no sentido de conhecer parcialmente do recurso 
especial e lhe negar provimento.



Súmulas





SÚMULA N. 377

O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso 
público, às vagas reservadas aos deficientes.

Referências:

CF/1988, art. 37, VIII. 

Lei n. 8.112//1990, art. 5º, § 2º.

Decreto n. 3.298/1999, arts. 3º, 4º, III, e 37.

Precedentes:

AgRg no RMS n. 20.190-DF (6ª T, 12.06.2008 – DJe 15.09.2008)

AgRg no RMS n. 26.105-PE (5ª T, 30.05.2008 – DJe 30.06.2008)

MS n. 13.311-DF (3ª S, 10.09.2008 – DJe 1º.10.2008)

RMS n. 19.257-DF (5ª T, 10.10.2006 – DJ 30.10.2006)

RMS n. 19.291-PA (5ª T, 15.02.2007 – DJ 26.03.2007)

RMS n. 22.489-DF (5ª T, 28.11.2006 – DJ 18.12.2006)

Terceira Seção, em 22.04.2009.

DJe 05.05.2009, ed. 355.
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SÚMULA N. 378

Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais 
decorrentes.

Referências:

CPC, art. 543-C.

Resolução n. 8/2008-STJ, art. 2º, § 1º.

Precedentes:

AgRg no REsp n. 270.047-RS (5ª T, 19.03.2002 – DJ 22.04.2002)

AgRg no REsp n. 396.704-RS (5ª T, 07.06.2005 – DJ 1º.08.2005)

AgRg no REsp n. 439.244-RS (6ª T, 10.02.2004 – DJ 15.03.2004)

AgRg no REsp n. 683.423-RS (6ª T, 14.11.2006 – DJ 04.12.2006)

REsp n. 130.215-RS (6ª T, 17.02.2004 – DJ 15.03.2004)

REsp n. 442.967-RS (6ª T, 22.10.2002 – DJ 11.11.2002)

REsp n. 759.802-RS (5ª T, 06.09.2007 – DJ 22.10.2007)

REsp n. 1.091.539-AP (3ª S, 26.11.2008 – DJe 30.03.2009)

Terceira Seção, em 22.04.2009.

DJe 05.05.2009, ed. 355.
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SÚMULA N. 379

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros 
moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Referências:

CPC, art. 543-C.

Lei n. 4.595/1964.

Resolução n. 8/2008-STJ, art. 2º, § 1º.

Precedentes:

AgRg no Ag n. 558.753-RS (4ª T, 08.06.2004 – DJ 16.08.2004)

AgRg no Ag n. 830.575-RS (3ª T, 19.12.2007 – DJ 08.02.2008)

AgRg no REsp n. 406.841-RS (3ª T, 10.06.2003 – DJ 04.08.2003)

AgRg no REsp n. 672.168-RS (4ª T, 05.04.2005 – DJ 02.05.2005)

AgRg no REsp n. 765.674-RS (3ª T, 26.10.2006 – DJ 12.03.2007)

AgRg no REsp n. 791.172-RS (4ª T, 22.08.2006 – DJ 02.10.2006)

AgRg no REsp n. 879.902-RS (3ª T, 19.06.2008 – DJe 1º.07.2008)

REsp n. 188.674-MG (3ª T, 17.06.2003 – DJ 15.12.2003)

REsp n. 400.255-RS (4ª T, 02.09.2003 – DJ 17.11.2003)

REsp n. 402.483-RS (2ª S, 26.03.2006 – DJ 05.05.2003)

REsp n. 623.691-RS (4ª T, 27.09.2005 – DJ 28.11.2005)

REsp n. 1.061.530-RS (2ª S, 22.10.2008 – DJe 10.03.2009)

Segunda Seção, em 22.04.2009.

DJe 05.05.2009, ed. 355.
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SÚMULA N. 380

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 
caracterização da mora do autor.

Referências:

CPC, art. 543-C.

Resolução n. 8/2008-STJ, art. 2º, § 1º.

Precedentes:

AgRg no Ag n. 678.120-SP (3ª T, 29.11.2005 – DJ 1º.02.2006)

AgRg no Ag n. 1.058.276-MT (3ª T, 11.11.2008 – DJe 20.11.2008)

AgRg no REsp n. 805.036-RS (4ª T, 28.03.2006 – DJ 22.05.2006) 

AgRg no REsp n. 1.004.127-RS (4ª T, 18.09.2008 – DJe 13.10.2008)

REsp n. 527.618-RS (2ª S, 22.10.2003 – DJ 24.11.2003)

REsp n. 1.061.530-RS (2ª S, 22.10.2008 – DJe 10.03.2009)

REsp n. 1.061.819-SC (3ª T, 04.09.2008 – DJe 23.09.2008)

Segunda Seção, em 22.04.2009.

DJe 05.05.2009, ed. 355.
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SÚMULA N. 381

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 
abusividade das cláusulas.

Referências:

CDC, art. 51.

CPC, art. 543-C.

Resolução n. 8-STJ/2008, art. 2º, § 1º.

Precedentes:

AgRg no REsp n. 782.895-SC (3ª T, 19.06.2008 – DJe 1º.07.2008)

AgRg no REsp n. 1.006.105-RS (4ª T, 12.08.2008 – DJe 29.09.2008)

AgRg no REsp n. 1.028.361-RS (4ª T, 15.05.2008 – DJe 16.06.2008)

AgRg nos EREsp n. 801.421-RS (2ª S, 14.03.2007 – DJ 16.04.2007)

EREsp n. 645.902-RS (2ª S, 10.10.2007 – DJ 22.10.2007)

REsp n. 541.153-RS (2ª S, 08.06.2005 – DJ 14.09.2005)

REsp n. 1.042.903-RS (3ª T, 03.06.2008 – DJe 20.06.2008)

REsp n. 1.061.530-RS (2ª S, 22.10.2008 – DJe 10.03.2009)

Segunda Seção, em 22.04.2009.

DJe 05.05.2009, ed. 355.
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SÚMULA N. 382

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 
não indica abusividade.

Referências:

CPC, art. 543-C.

Lei n. 4.595/1964. 

Resolução n. 8-STJ/2008, art. 2º, § 1º.

Precedentes:

AgRg no REsp n. 688.627-RS (4ª T, 17.03.2005 – DJ 23.05.2005)

AgRg no REsp n. 879.902-RS (3ª T, 19.06.2008 – DJe 1º.07.2008)

AgRg no REsp n. 913.609-RS (4ª T, 20.11.2007 – DJ 03.12.2007)

AgRg nos EDcl no REsp n. 681.411-RS (3ª T, 27.09.2005 – DJ 21.11.2005)

REsp n. 507.882-RS (4ª T, 18.11.2003 – DJ 25.02.2004)

REsp n. 788.045-RS (3ª T, 21.02.2006 – DJ 10.04.2006)

REsp n. 1.042.903-RS (3ª T, 03.06.2008 – DJe 20.06.2008)

REsp n. 1.061.530-RS (2ª S, 22.10.2008 – DJe 10.03.2009)

Segunda Seção, em 27.05.2009.

DJe 08.06.2009, ed. 379.
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SÚMULA N. 383

A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 
menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.

Referências:

CPC, art. 103.

ECA, art. 147, I.

Precedentes:

AgRg no CC n. 94.250-MG (2ª S, 11.06.2008 – DJe 22.08.2008)

CC n. 43.322 MG (2ª S, 09.03.2005 – DJe 09.05.2005)

CC n. 78.806-GO (2ª S, 27.02.2008 – DJe 05.03.2008)

CC n. 79.095-DF (2ª S, 23.05.2007 – DJe 11.06.2007)

CC n. 86.187-MG (2ª S, 27.02.2008 – DJe 05.03.2008)

Segunda Seção, em 27.05.2009.

DJe 08.06.2009, ed. 379.
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SÚMULA N. 384

Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda 
extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.

Referência:

CPC, art. 1.102a.

Precendentes:

REsp n. 2.432-CE (4ª T, 13.11.1990 – DJ 17.12.1990)

REsp n. 63.392-MG (4ª T, 18.12.1997 – DJ 16.03.1998)

REsp n. 331.789-MG (4ª T, 25.09.2001 – DJ 04.03.2002)

REsp n. 647.002-PR (3ª T, 25.09.2006 – DJ 26.02.2007)

Segunda Seção, 27.05.2009.

DJe 08.06.2009, ed. 379.
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SÚMULA N. 385

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado 
o direito ao cancelamento.

Referências:

CDC, art. 43, § 2º.

CPC, art. 543-C.

Resolução n. 8/2008 -STJ, art. 2º, § 1º.

Precedentes:

AgRg no REsp n. 1.046.881-RS (4ª T, 09.12.2008 – DJe 18.12.2008)

AgRg no REsp n. 1.057.337-RS (3ª T, 04.09.2008 – DJe 23.09.2008)

AgRg no REsp n. 1.081.404-RS (4ª T, 04.12.2008 – DJe 18.12.2008)

AgRg no REsp n. 1.081.845-RS (3ª T, 04.12.2008 – DJe 17.12.2008)

REsp n. 992.168-RS (2ª S, 11.12.2007 – DJ 25.02.2008)

REsp n. 1.002.985-RS (2ª S, 14.05.2008 – DJe 27.08.2008)

REsp n. 1.008.446-RS (4ª T, 08.04.2008 – DJe 12.05.2008)

REsp n. 1.062.336-RS (2ª S, 10.12.2008 – DJe 12.05.2009)

Segunda Seção, em 27.05.2009.

DJe 08.06.2009, ed. 379.
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AC  Apelação Cível                                      
Adm  Administrativo
Ag  Agravo de Instrumento
AgRg  Agravo Regimental
AI  Argüição de Inconstitucionalidade 
Ana  Agência Nacional de Águas
Anatel  Agência Nacional de Telecomunicações
Aneel  Agência Nacional de Energia Elétrica
APn  Ação Penal
AR  Ação Rescisória
CAt  Conflito de Atribuições
CC  Código Civil
CC  Conflito de Competência
CCm  Código Comercial
Cm  Comercial
CNE  Conselho Nacional de Educação
Com  Comunicação
CP  Código Penal
CPC  Código de Processo Civil
CDC  Código de Proteção e Defesa do
  Consumidor
CPP  Código de Processo Penal
CR  Carta Rogatória
CRI  Carta Rogatória Impugnada
Ct  Constitucional
CTB  Código de Trânsito Brasileiro
CTN  Código Tributário Nacional
Cv  Civil
D  Decreto
DL  Decreto-Lei
DNAEE  Departamento Nacional de Águas e 
  Energia Elétrica
E  Ementário da Jurisprudência do
  Superior Tribunal de Justiça
EAC  Embargos Infringentes em Apelação 
  Cível
EAR  Embargos Infringentes em Ação
  Rescisória
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EAg  Embargos de Divergência no Agravo
EC  Emenda Constitucional
ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente
EDcl  Embargos de Declaração
EJSTJ  Ementário da Jurisprudência do
  Superior Tribunal de Justiça
El  Eleitoral
EREsp  Embargos de Divergência em Recurso 
  Especial
ERMS  Embargos Infringentes no Recurso em 
  Mandado de Segurança
ExImp  Exceção de Impedimento
ExSusp  Exceção de Suspeição
ExVerd  Exceção da Verdade
ExecAR  Execução em Ação Rescisória
ExecMC  Execução em Medida Cautelar
ExecMS  Execução em Mandado de Segurança
HC  Habeas Corpus
HD  Habeas Data
HSE  Homologação de Sentença Estrangeira
IDC  Incidente de Deslocamento de
  Competência
IExec  Incidente de Execução
IF  Intervenção Federal
IJ  Interpelação Judicial
Inq  Inquérito
IPVA  Imposto sobre a Propriedade de
  Veículos Automotores
IUJ  Incidente de Uniformização de Juris-
  prudência 
LC  Lei Complementar
LCP  Lei das Contravenções Penais
Loman  Lei Orgânica da Magistratura
LONMP  Lei Orgânica Nacional do Ministério 
  Público
MC  Medida Cautelar
MC  Ministério das Comunicações
MI  Mandado de Injunção
MS  Mandado de Segurança
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NC  Notícia-Crime
PA  Processo Administrativo
Pet  Petição
PExt  Pedido de Extensão
Pn  Penal
Prc  Precatório
PrCv  Processual Civil
PrPn  Processual Penal
Pv  Previdenciário
QO  Questão de Ordem 
R  Revista do Superior Tribunal de Justiça
Rcl  Reclamação
RE  Recurso Extraordinário
REsp  Recurso Especial
RHC  Recurso em Habeas Corpus
RHD  Recurso em Habeas Data
RMI  Recurso em Mandado de Injunção
RMS  Recurso em Mandado de Segurança
RO  Recurso Ordinário
Rp  Representação
RSTJ  Revista do Superior Tribunal de Justiça
RvCr  Revisão Criminal
S  Súmula
SAF  Secretaria de Administração Federal
Sd  Sindicância
SEC  Sentença Estrangeira Contestada
SF  Senado Federal
SL  Suspensão de Liminar
SLS  Suspensão de Liminar e de Sentença
SS  Suspensão de Segurança
STA  Suspensão de Tutela Antecipada
Tr  Trabalho
Trbt  Tributário
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