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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO 

HABEAS CORPUS N. 153.809-SP (2009/0224536-2)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Agravante: Roberto Carlos Silva Neves

Agravante: Rui Neves Silva

Advogado: Galib Jorge Tannuri

Agravado: Ministério Público Federal

Procurador: Flavio Giron

EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. Inadmissão. 

Agravo nos próprios autos. Via recursal adequada. Art. 544 do Código 

de Processo Civil. Suposta afronta ao princípio devido processo legal. 

Imprescindível o exame anterior de dispositivos infraconstitucionais. 

Precedentes. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa 

parte, desprovido.

1. Nos termos do art. 544 do Código de Processo Civil, desafi a 

agravo nos próprios autos (ARE) a decisão que não admite o recurso 

extraordinário, e não agravo regimental, o qual se mostra adequado 

apenas nas hipóteses em que o Tribunal a quo aplica a sistemática 

da repercussão geral, a teor dos arts. 543-A e 543-B e parágrafos do 

Código de Processo Civil (AI n. 760.358 QO, Pleno, Rel. em. Min. 

Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010).

2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o ARE-RG n. 

748.371-MT, entendeu que, quando o julgamento da demanda 

estiver sujeito à prévia análise da correta incidência de regras 

infraconstitucionais, não existe repercussão geral acerca de questões 

relativas à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do 

devido processo legal, bem como dos limites da coisa julgada.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, 

desprovido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo 

regimental e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto 

Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes 

Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell 

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Felix Fischer votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 4 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 18.2.2015

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de agravo regimental interposto por 

Roberto Carlos Silva Neves e Rui Neves Silva em face da decisão de fl s. 384-386, 

na qual restou consignado que o respectivo recurso extraordinário foi indeferido 

liminarmente, com espeque no art. 543-A, § 5º, do Código de Processo Civil, e, 

no mais, inadmitido.

Nas razões do presente agravo regimental, os Agravantes reiteram a 

existência de ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LXVIII, da Carta da República.

Nessas condições, requerem o provimento do agravo regimental e, por via 

de consequência, que o recurso extraordinário seja admitido e encaminhado ao 

Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): O presente agravo não pode ser 

conhecido no ponto em que impugna a não admissão do recurso extraordinário. 
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Com efeito, a teor do disposto no art. 544 do Código de Processo Civil (com 

a redação dada pela Lei n. 12.322/2010), contra a decisão que não admite o 

recurso extraordinário é cabível agravo nos próprios autos (ARE) dirigido ao 

Supremo Tribunal Federal, e não agravo regimental.

Com igual conclusão:

Agravo regimental. Recurso extraordinário não admitido. Sistemática da 

repercussão geral. Não ocorrência. Recurso cabível. Agravo nos próprios autos. 

Art. 544 do CPC. Agravo não conhecido.

I - A teor do disposto no art. 544 do Código de Processo Civil, contra a decisão 

que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo nos próprios autos para 

o STF, e não agravo regimental, recurso este cabível na hipótese em que o tribunal 

de origem aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos dos arts. 543-A e 

543-B e parágrafos do CPC (AI n. 760.358 QO, Pleno, Rel. em. Min. Gilmar Mendes, 

DJe de 19.2.2010).

II - Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RE no AgRg nos os EDcl no 

AREsp n. 115.863-MG, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 9.4.2013).

Por outro lado, quanto à arguida ofensa ao art. 5º, inciso LIV, da Carta 

Magna, já decidiu o Plenário Virtual da Suprema Corte, nos autos do ARE-

RG n. 748.371-MT, que não há repercussão geral da matéria relativa à suposta 

violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos 

limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento 

da causa depender da análise preliminar da adequada aplicação das normas 

infraconstitucionais.

Veja-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa 

julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia 

análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da 

repercussão geral. (STF, ARE n. 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 

1º.8.2013.)

Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa parte, nego 

provimento ao recurso.

É o voto.
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AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 131.134-RS (2014/0104048-2)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Agravante: Estado do Rio Grande do Sul

Procurador: Tanus Salim e outro(s)

Agravado: João Arnildo Martins Pedroso e outro

Advogado: Eugênio Vergani e outro(s)

EMENTA

Agravo regimental nos embargos de divergência. Processo 

Civil. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. Necessidade do depósito 

prévio como condição para interposição de qualquer outro recurso. 

Pessoas jurídicas de direito público. Aplicabilidade. Precedentes do 

STF e da Corte Especial do STJ. Incidência da Súmula n. 168 

do STJ. Embargos de divergência aos quais se negou seguimento. 

Argumentação no sentido da impossibilidade de se lhe aplicar a 

multa em tela pelo relator que julgar o AREsp. Questão não tratada 

no acórdão embargado. Preclusão. Decisão mantida em seus próprios 

termos. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido.

1. “[...] o depósito prévio da multa cominada com base no art. 557, § 

2º, do CPC confi gurara pressuposto objetivo de recorribilidade, que também 

se impõe às pessoas jurídicas de direito público” (AgRg nos EAREsp n. 

22.230-PA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 

21.5.2014, DJe 1º.7.2014; grifei). Precedentes do STJ e do STF.

2. Incide sobre a espécie, portanto, o Verbete Sumular n. 168 deste 

Superior Tribunal de Justiça: “Não cabem embargos de divergência, 

quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido do 

acórdão embargado.”

3. Ao manejar este agravo regimental, inova o Estado Agravante 

na argumentação – apontada impossibilidade de o Relator aplicar a 

multa no julgamento do agravo em recurso especial –, para ressuscitar 

a controvérsia que não foi sequer examinada pelo acórdão embargado, 

tampouco trazida nas razões dos embargos de divergência. Preclusão.
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4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Corte 

Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo 

regimental e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto 

Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes 

Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell 

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Felix Fischer votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 4 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 18.2.2015

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de agravo regimental interposto 

pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão de minha lavra que negou 

seguimento aos embargos de divergência, os quais, por sua vez, foram opostos 

contra acórdão da Eg. Quarta Turma, relatado pelo eminente Ministro Marco 

Buzzi, e ementado nos seguintes termos:

Agravo regimental em agravo (art. 544 do CPC). Ausência de comprovação do 

pagamento de multa processual imposta na decisão monocrática.

1. O prévio recolhimento da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC é 

pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, não sendo possível o seu 

conhecimento sem o devido pagamento.

2. O Supremo Tribunal Federal tem entendido ser aplicável, à Fazenda Pública a 

necessidade do depósito prévio da multa, prevista no art. 557, § 2º, do CPC, como 
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condição para a interposição de qualquer outro recurso, orientação ressonante na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

“É certo que a União, os Estados, os Municípios e as autarquias estão isentos 

do pagamento de custas processuais. Todavia, não se pode confundir o privilégio 

concedido à Fazenda Pública, consistente na dispensa de depósito prévio para 

fi ns de interposição de recurso, com a multa instituída pelo artigo 557, § 2º, do 

CPC, por se tratar de institutos de natureza diversa.” Precedentes.

3. Agravo regimental não conhecido.

Alegou o Estado Embargante, preliminarmente, a inaplicabilidade da 

Súmula n. 315 do STJ, uma vez que houve apreciação do mérito do recurso 

especial. No mais, sustentou que o acórdão embargado diverge do seguinte 

julgado paradigma:

Processual Civil. Depósito recursal. Fazenda Pública. Não-sujeição. Embargos 

de divergência providos.

1. As pessoas jurídicas de direito público federais, estaduais, distritais e 

municipais estão dispensadas de depósito prévio, para fi ns de interposição de 

recurso, conforme dispõe o art. 1º-A da Lei n. 9.494/1997.

2. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.068.207-PR, Rel. Ministro 

Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, 

julgado em 2.5.2012, DJe 16.8.2012.)

Requereu, assim, “o conhecimento e provimento dos presentes embargos 

de divergência, para que seja reformada a decisão da colenda Quarta Turma, a 

fi m de que seja conhecido o agravo regimental, tendo em vista ser dispensável 

o recolhimento prévio, pelos entes públicos, da multa aplicada com fundamento 

no art. 557, § 2º, do CPC” (fl . 188).

Proferi o despacho de fl s. 216-217, em juízo prelibatório, determinando o 

processamento dos embargos.

Não houve oferecimento de resposta, consoante certidão de fl . 220.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela rejeição 

dos embargos, em parecer que guarda a seguinte ementa:

Direito Processual Civil. § 2º, do art. 557, CPC. Recolhimento prévio. Fazenda 

Pública.

- O prévio depósito da multa protelatória, prevista no art. 557, § 2º, do CPC, 

como condição para a interposição de qualquer outro recurso, também é devido 

pela Fazenda Pública. Precedentes do STF e STJ.

- Parecer pela negativa de provimento dos embargos de divergência.
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Proferi a decisão de fl s. 233-236, negando seguimento aos embargos, 

consoante a seguinte ementa:

Embargos de divergência. Processo Civil. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. 

Necessidade do depósito prévio como condição para interposição de qualquer outro 

recurso. Pessoas jurídicas de direito público. Aplicabilidade. Precedentes do STF e da 

Corte Especial do STJ. Incidência da Súmula n. 168 do STJ. Embargos de divergência 

aos quais se nega seguimento.

Inconformado, o Estado Agravante pugna pela não incidência da Súmula 

n. 168 desta Corte. Assevera que a decisão que impôs a multa foi prolatada 

monocraticamente pelo Ministro Relator, ao julgar o agravo em recurso especial, 

quando a hipótese de que cuida o § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil 

se refere a possibilidade de aplicação da multa pelo Tribunal, se manifestamente 

inadmissível ou infundado o agravo regimental. Pondera que “É o que já 

defendia o Estado do Rio Grande do Sul, aliás, no agravo regimental que 

não foi conhecido pela Quarta Turma porque não precedido do recolhimento 

da teratológica multa aplicada, monocraticamente, pelo eminente Ministro 

Relator” (fl . 244). Pede o provimento do agravo regimental.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): Cumpre, de início, tecer as 

seguintes considerações.

Obiter dictum, e com as devidas vênias, entendo que não cabia ao Relator, 

ao negar provimento ao agravo em recurso especial, aplicar a multa do art. 557, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, porque a norma em tela diz respeito a 

julgamento de agravo regimental.

Não obstante, o acórdão embargado limitou-se a consignar a jurisprudência 

atual no sentido de que “1. O prévio recolhimento da multa prevista no art. 557, 

§ 2º, do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, não sendo 

possível o seu conhecimento sem o devido pagamento.” E que “2. O Supremo 

Tribunal Federal tem entendido ser aplicável, à Fazenda Pública a necessidade 

do depósito prévio da multa, prevista no art. 557, § 2º, do CPC, como condição 

para a interposição de qualquer outro recurso, orientação ressonante na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” Assim, a Turma não conheceu 

do agravo regimental.
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Importante ressaltar que, embora arguida nas razões do agravo regimental, 

não houve debate no acórdão embargado acerca da controvérsia ora suscitada, 

qual seja, a apontada impossibilidade de o Relator aplicar a multa no julgamento 

do agravo em recurso especial. O caminho para sanar a omissão seria o recurso 

de embargos de declaração, o que não foi oposto pelo Agravante.

O Estado do Rio Grande do Sul, em seguida, opôs embargos de divergência, 

para alegar suposto dissídio jurisprudencial, questionando exclusivamente a 

matéria tratada no acórdão embargado, ao argumento de “ser dispensável o 

recolhimento prévio, pelos entes públicos, da multa aplicada com fundamento 

no art. 557, § 2º, do CPC”.

Proferi a decisão de fl s. 233-236, negando seguimento aos embargos, com 

base no Verbete Sumular n. 168 desta Corte, porque o acórdão embargado 

estava em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça, alinhada com a do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, ao manejar este agravo regimental, inova o Estado Agravante 

na argumentação, para ressuscitar a controvérsia que, como disse, não foi sequer 

examinada pelo acórdão embargado, tampouco trazida nas razões dos embargos 

de divergência.

Portanto, a questão está claramente fulminada pela preclusão.

No mais, a decisão agravada se mantém pelos seus próprios fundamentos, 

ora reiterados:

[...]

Com efeito, o precedente trazido como paradigma (EREsp n. 1.068.207-PR, Rel. 

Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, 

julgado em 2.5.2012, DJe 16.8.2012), que foi decidido por maioria apertada (4x3), 

acabou sendo superado, em julgamento recente e unânime, da Corte Especial, 

que se alinhou ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 

Confi ra-se, a propósito, a ementa:

Agravo regimental. Embargos de divergência. Entendimento firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal. Depósito prévio da multa cominada com base 

no art. 557, § 2º, do CPC. Pressuposto objetivo de recorribilidade. Decisão 

agravada mantida. Improvimento.

1.- Deve prevalecer o entendimento fi rmado pela Sexta Turma, que está 

em sintonia com a jurisprudência dominante do Excelso Supremo Tribunal 

Federal. Com efeito, entende aquela Corte que o depósito prévio da multa 
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cominada com base no art. 557, § 2º, do CPC confi gurara pressuposto objetivo 

de recorribilidade, que também se impõe às pessoas jurídicas de direito público.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modifi car o 

julgado, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EAREsp n. 22.230-PA, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21.5.2014, DJe 1º.7.2014; 

grifei.)

No mesmo sentido, se inclinou a jurisprudência das Turmas deste Superior 

Tribunal de Justiça, v.g.:

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Multa 

do art. 557, § 2º, do CPC. Necessidade do depósito prévio como condição 

para interposição de qualquer outro recurso. Pessoas jurídicas de direito 

público. Aplicabilidade. Precedentes do STF e da Corte Especial do STJ. 

Agravo regimental improvido.

I. O Supremo Tribunal Federal tem entendido ser aplicável, à Fazenda 

Pública, a necessidade do depósito prévio da multa, prevista no art. 557, § 

2º, do CPC, como condição para a interposição de qualquer outro recurso, 

orientação ressonante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. Consoante a jurisprudência do STF, quanto à multa prevista no art. 

557, § 2º, do CPC, “não se conhece do recurso, ainda que da União, quando 

não satisfeita uma das condições para sua interposição, como o depósito 

de multa por litigância de má-fé” (STF, AI n. 775.934 AgR-ED-ED/AL, Rel. 

Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 13.12.2011).

III. A questão ora em exame já foi apreciada em mais de uma 

oportunidade, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, ocasião em que se 

considerou ser igualmente exigível, da Fazenda Pública, o depósito prévio 

da multa, prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil (STF, RE n. 

521.424 AgR-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 27.8.2010; 

STF, AI n. 775.934 AgR-ED-ED/AL, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe de 

13.12.2011).

IV. Recentemente, a Corte Especial do STJ, revendo posicionamento 

anterior, decidiu no sentido de “que o depósito prévio da multa cominada 

com base no art. 557, § 2º, do CPC configura pressuposto objetivo de 

recorribilidade, que também se impõe às pessoas jurídicas de direito 

público” (STJ, AgRg nos EAREsp n. 22.230-PA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 

Corte Especial, DJe de 1º.7.2014).

V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 383.036-MS, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9.9.2014, DJe 

16.9.2014.)
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Incide sobre a espécie, portanto, o Verbete Sumular n. 168 deste Superior 

Tribunal de Justiça: “Não cabem embargos de divergência, quando a 

jurisprudência do Tribunal se fi rmou no mesmo sentido do acórdão embargado.

Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência.

Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa extensão, 

nego-lhe provimento.

É o voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.340.444-RS 

(2012/0178500-1)

Relator: Ministro Humberto Martins

Relator para o acórdão: Ministro Herman Benjamin

Embargante: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Procuradores: Guilherme Beux Nassif Azem e outro(s)

        Paulo Gustavo Medeiros Carvalho

Embargante: Carlos Severo Dutra Filho e outros

Advogado: Francis Campos Bordas

Embargado: Os mesmos

EMENTA

Processual Civil. Embargos de declaração. Nulidade do acórdão 

embargado. Corte Especial do STJ. Inclusão em pauta. Julgamento 

realizado na sexta sessão subsequente. Necessidade de nova intimação.

1. A rejeição dos presentes Embargos de Declaração implicaria a 

manutenção da sistemática atualmente em vigor no âmbito da Corte 

Especial do STJ, no sentido de que, uma vez incluído em pauta o 

processo, não se faz necessária nova publicação e intimação das partes, 

independentemente do número de sessões pendentes do respectivo 

julgamento.
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2. O caso concreto é paradigmático e propicia refl exão mais 

aprofundada sobre essa praxis, em razão de o acórdão embargado ter 

sido proferido sob a sistemática do art. 543-C do CPC, que reclama 

ampla participação das partes na formação do convencimento judicial 

e, a critério do Tribunal, até mesmo de pessoas, órgãos ou entidades 

interessadas na controvérsia (art. 543-C, § 4º, do CPC).

3. Trata-se de uma daquelas situações em que o Superior Tribunal 

de Justiça não se deve guiar pelo procedimento de outros tribunais. Ao 

contrário, deve dar o bom exemplo. Há que se fazer o certo. E o certo é 

assegurar a ampla defesa, o contraditório e a segurança jurídica.

4. Não se pode desconsiderar que este é um Tribunal nacional, 

um Tribunal de superposição, onde atuam advogados que vêm dos 

extremos mais remotos do nosso País.

5. Nesse sentido, causa intensa preocupação, além do caso 

concreto, a situação dos advogados que se deslocam a Brasília, com 

despesas custeadas por seu cliente, que, amiúde, é pessoa humilde e 

somente pode dispor de passagem uma única vez, sem conseguir arcar 

com os custos da segunda, terceira e, muito menos, quarta e quinta 

viagens.

6. O estabelecimento de um limite de três sessões para dispensa 

de nova publicação é um início, um limiar para a retificação da 

omissão até hoje verifi cada, sem prejuízo de a questão ser deliberada 

oportunamente mediante reforma do Regimento Interno. No 

Processo Civil brasileiro, a surpresa e o ônus fi nanceiro excessivo são 

incompatíveis com o due process e com os pressupostos do Estado de 

Direito que, no nosso caso, é antes de tudo Social.

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modifi cativo, 

para anular o acórdão embargado.

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: 

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro João Otávio de 

Noronha acolhendo os embargos de declaração para anular o julgamento do 

Recurso Especial e determinar a sua inclusão em pauta, no que foi acompanhado 
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pelos Srs. Ministros Herman Benjamin, Sidnei Beneti, Ari Pargendler, Gilson 

Dipp, Nancy Andrighi, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima, e o voto do Sr. 

Ministro Raul Araújo acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, a Corte 

Especial, por maioria, acolheu os embargos de declaração, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Herman Benjamin.

Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Herman Benjamin. Votaram com o Sr. 

Ministro Herman Benjamin os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei 

Beneti, Ari Pargendler, Gilson Dipp, Nancy Andrighi, Laurita Vaz e Arnaldo 

Esteves Lima. Vencidos os Srs. Ministros Relator e Raul Araújo.

Impedida a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão 

Nunes Maia Filho e Og Fernandes.

Licenciado o Sr. Ministro Jorge Mussi.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Convocado o Sr. Ministros Raul Araújo.

Brasília (DF), 29 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Presidente

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 2.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de embargos de declaração 

interpostos tanto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 

quanto por Carlos Severo Dutra Filho e Outros, contra acórdão proferido pela 

Corte Especial que conheceu em parte e deu parcial provimento ao recurso 

especial da universidade, nos termos da seguinte ementa (fl s. 2.982-2.984, 

e-STJ):

Administrativo. Processual Civil. Servidores públicos federais. Magistério 

superior. Universidade federal. Reajuste de 28,86%. Embargos à execução. Ação 

coletiva. Alegação de violação do art. 535 do CPC. Não ocorrência. Obrigação de 

fazer e de pagar. Pretensões distintas. Precedentes. Medida cautelar de protesto. 

Ajuizamento após o prazo quinquenal. Inefi cácia. Compensação com os reajustes 
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da Lei n. 8.622/1993 e da n. Lei 8.627/1993. Impossibilidade. Recurso repetitivo. 

Coisa julgada.

1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que consignou não 

estar prescrita a obrigação de pagar em processo de execução coletiva movida 

por sindicato de servidores públicos federais; no caso concreto, postula a pessoa 

jurídica de direito público que não poderia ser considerada efi caz uma medida 

cautelar de protesto que defi niu que as obrigações de fazer e de pagar estariam 

atreladas (MCP 2005.71.00.040620-1/RS), bem como postula a compensação do 

reajuste de 28,86% com os reajustes das Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993.

2. Não se verifica a procedência em quaisquer das alegações de violação 

do art. 535 do Código de Processo Civil; tão somente se localiza insurgência 

no tocante ao conteúdo do acórdão recorrido e os dispositivos trazidos como 

omissos, em verdade, estão relacionados à construção argumentativa de tese que 

foi explicitamente rechaçada pelo Tribunal de origem.

3. O processo de conhecimento (97.00.00920-3/RS) transitou em julgado em 

2.3.2000 e a execução da obrigação de fazer foi iniciada em 20.10.2004; é sabido 

que “o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não repercute na 

fl uência do prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, na medida 

em que as pretensões são distintas, não se confundem e tem regramento próprio” 

(AgRg no REsp n. 1.126.599-PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 

7.11.2011). No mesmo sentido: REsp n. 1.263.294-RR, Rel. Ministra Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 23.11.2012; 

AgRg no REsp n. 1.213.105-PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, 

DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AgRg no REsp n. 633.344-RS, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 7.12.2009.

4. O ajuizamento de medida cautelar de protesto em 9.11.2005 com o objetivo 

de interromper o prazo de cinco anos – previsto no Decreto n. 20.910/1932 – para 

executar a obrigação de pagar, derivada de título transitado em julgado na data 

de 2.3.2000, torna intempestiva e inefi caz a referida cautelar.

5. Demais disso, nem se alegue que não era sabido o valor a ser executado em 

relação à obrigação de pagar, pois é fi rme a jurisprudência no sentido de que a 

demora no fornecimento de fi chas fi nanceiras por parte da administração não 

infl ui no curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de cinco 

anos contados a partir do trânsito em julgado da ação principal, nos termos da 

Súmula n. 150-STF. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.330.197-MA, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.3.2013; AgRg no AgRg no AREsp n. 151.681-

PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.10.2012; AgRg no 

AgRg no AREsp n. 72.565-PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

24.8.2012.

6. No tocante à obrigação de fazer, o título executivo se mantém incólume, 

porquanto não é possível compensar a Lei n. 8.622/1993 e a Lei n. 8.627/1993 no 

reajuste de 28,86%, por atenção à coisa julgada, nos termos de recurso especial, 
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fi rmado sob o rito dos repetitivos: REsp n. 1.235.513-AL, Rel. Ministro Castro Meira, 

Primeira Seção, DJe 20.8.2012.

Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.

Aduz a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS que o acórdão 

embargado padeceria de premissa equivocada, obscuridade e omissão. No 

tocante à premissa fática, alega que o recurso especial não tratava da obrigação 

de fazer, tão somente da obrigação de pagar. Alega, ainda, que deve ser apreciada 

a questão dos honorários de sucumbência (fl s. 3.011-3.015, e-STJ).

Os embargantes Carlos Severo Dutra Filho e Outros sustentam preliminar 

de nulidade de julgamento, uma vez que o recurso especial foi pautado em 

20.3.2013, sido julgado em 19.6.2013, sem que houvesse nova publicação de 

pauta ou intimação do advogado para efetuar sustentação oral. No mérito, alega 

que o acórdão embargado padeceria de obscuridade e omissão. No tocante à 

premissa fática, alega que o recurso especial não tratava da obrigação de fazer, 

tão somente da obrigação de pagar. Alega, ainda, que deve ser apreciada a 

questão dos honorários de sucumbência (fl s. 3.017-3.060, e-STJ).

Pugnam, por fi m, sejam sanados os vícios apontados e concedidos efeitos 

infringentes ao acórdão embargado, bem como a invertidos dos ônus de 

sucumbência.

O feito foi levado a julgamento. Conforme acordado, foi convertido em 

diligência para permitir a impugnação mútua dos embargos de ambas as partes 

(fl s. 3.066-3.067, e-STJ).

Foi dado prazo às partes, para impugnações (fl . 3.068, e-STJ).

Ambas as partes quedaram silentes (fl . 3.073, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

Ementa: Administrativo. Processual Civil. Servidores públicos 

federais. Magistério superior. Universidade federal. Reajuste de 

28,86%. Embargos à execução. Ação coletiva. Embargos de declaração. 

Erro de premissa e inversão da sucumbência acolhidos. Servidores. 

Alegações de omissão, obscuridade e de contradição. Tentativa de 

reversão do mérito. Exame detalhado. Descabimento.



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 26, (236): 17-97, outubro/dezembro 2014 33

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos tanto pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, quanto por Carlos 

Severo Dutra Filho e Outros, contra acórdão proferido pela Corte 

Especial, que conheceu em parte e deu parcial provimento ao recurso 

especial da pessoa jurídica de direito público em questão referente aos 

embargos à execução sobre a obrigação de pagar dos 28,86%.

2. A Universidade alega erro de premissa em parte do acórdão, 

bem como omissão referente à inversão da sucumbência. Devem 

ser acolhidos estes embargos, pois o item 6 da ementa do acórdão 

embargado deveria ser suprimido, uma vez que a controvérsia trata 

somente da obrigação de pagar, nada dizendo respeito à obrigação de 

fazer; também, deve ser invertida a sucumbência.

3. Os servidores alegam preliminar de nulidade do julgamento e 

postulam seis vícios no julgado embargado que estão analiticamente 

apreciados no presente acórdão. As alegações demonstram irresignação 

com o resultado do julgamento, postulando a reapreciação do mérito.

4. Não há falar em nulidade do julgamento, porquanto o feito 

tenha sido pautado na Corte Especial em 20.3.2013 e julgado em 

19.6.2013, pois “tendo sido publicada a pauta, não há que se falar em 

nova publicação, pois não se vincula a uma data específi ca” (AgRg no RE 

n. 585.535-SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, publicado 

no DJe-043 em 4.3.2011 e no Ementário vol. 2476-01, p. 152).

5. Não há a obscuridade, consubstanciada na tentativa de 

realização de cotejo entre o teor do acórdão embargado e julgados de 

turmas do STJ, pois os embargos de declaração não confi guram meio 

para rediscussão da controvérsia.

6. A alegação de obscuridade em relação ao art. 617 do CPC está 

evidentemente relacionada com a defesa de tese que não foi acolhida 

no julgamento anterior e, assim, não confi gura o vício postulado.

7. As alegações de omissão em relação à impossibilidade de 

iniciar a execução da obrigação de pagar antes de fi nalizada a execução 

da obrigação de fazer, bem como da ausência de inércia por parte do 

sindicato, confi guram exatamente parte substantiva do ponto de vista 

reformado pelo acórdão embargado e, assim, não pode ser considerada 

como vício, mas, sim, tentativa de reversão do mérito do julgado 

anterior.
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8. No mesmo sentido, as alegações de obscuridade em relação à 

intenção da medida cautelar de protesto e de contração no tocante aos 

seus efeitos vinculantes - por atenção à segurança jurídica do direito 

dos executantes - também fi guram como elementos derivados do 

ponto de vista reformado e, assim, não podem ser considerados como 

vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul acolhidos sem efeitos infringentes. Embargos de declaração de 

Carlos Severo Dutra Filho e Outros rejeitados.

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Devem ser rejeitados os 

embargos de declaração interpostos por Carlos Severo Dutra Filho e Outros, 

assim como devem ser acolhidos os aclaratórios interpostos pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul.

Síntese da Controvérsia

Transcrevo a descrição que realizei no voto-condutor quando do 

julgamento do acórdão de mérito:

Cabe uma descrição sintética sobre a controvérsia em questão.

A associação dos docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(ADUFRGS) ajuizou ação coletiva para postular o direito ao reajuste de 28,86% 

em nome dos docentes daquela entidade educacional federal. A ação coletiva de 

conhecimento postulava o direito ao reajuste, bem como o direito ao pagamento 

das parcelas vencidas.

Foi fi rmado título executivo na Ação Ordinária 97.00.00920-3/RS.

O presente processo trata de embargos à execução, apresentados pela 

autarquia federal. Desde a primeira instância, a UFRGS alega que a obrigação de 

pagar estaria prescrita, porquanto teria sido ultrapassado o prazo de cinco anos 

para pleitear o início de tal execução, que seria diversa da obrigação de fazer (a 

inserir o percentual em folha).

A sentença (fl s. 1.054-1.061, e-STJ) afastou a prejudicial e julgou improcedentes 

os pedidos dos embargos à execução. No que tange à alegação de prescrição, 

consignou, em suma, o juízo de primeira instância que o prazo prescricional seria 

de 5 (cinco) anos. Todavia, o prazo deveria ser contado a partir do cumprimento 

da obrigação de fazer. De forma simples: o prazo prescricional – de cinco anos – para 

exigir o pagamento das parcelas vencidas somente se iniciaria após o lançamento do 

percentual em folha de pagamento.
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Quanto ao mérito, a sentença afastou as alegações de que o título teria fi rmado 

coisa julgada, indicando que poderia ser limitado. Ainda, que a compensação com 

a GED (gratifi cação de estímulo à docência) não seria cabível, porquanto teria 

natureza jurídica de vencimento básico, adicionais e gratifi cações incorporadas.

Contra os termos da sentença a UFRGS interpôs apelação e alegou, em 

síntese, que as obrigações de fazer e pagar seriam independentes e que os 

protestos interruptivos não seriam hábeis. No mérito, reitera que devem incidir 

compensações que determinariam a ausência de direito a qualquer pagamento, 

com base na Súmula n. 672 do STF. Por derradeiro, postula que devem ser 

compensados valores oriundos de todas as reestruturações da carreira.

O acórdão recorrido negou provimento à apelação. Contudo, foram interpostos 

embargos por ambas as partes, que foram acolhidos. Assim, foi fi xada a incidência 

de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e a possibilidade 

de compensação do aumento derivado da Lei n. 10.405/2002 e, assim, defi niu a 

sucumbência majoritária ao sindicato.

Bem descrito o caso até o momento, passo ao recurso especial.

O cerne da controvérsia está relacionado à prescrição da execução da 

obrigação de pagar as parcelas vencidas do reajuste de 28,86%. O debate está 

confi nado ao entendimento do Tribunal de origem, pelo qual – no caso concreto 

– não seria aplicável a jurisprudência do STJ na qual se consigna a separação das 

obrigações de fazer e de dar nos casos de execução de reajustes de servidores 

públicos.

A justificativa para afastar a jurisprudência foi a ocorrência de provimento 

judicial em medida cautelar que teria firmado coisa julgada. Transcrevo o 

entendimento da Corte Regional Federal (fl s. 2.204-2.205, e-STJ):

Assim, num primeiro momento, poder-se-ia cogitar d a prescrição da 

pretensão executória em liça haja vista a sua promoção ter ocorrido em 

data de 13.9.2010, quando o trânsito em julgado do título executivo judicial 

ocorrera em 2.3.2000. Entretanto, não se me afi gura prescrita a pretensão 

executória sub examine.

Com efeito, esta Corte foi instada a se pronunciar apenas sobre 

a legitimidade do substituto processual ao manejo da execução ao 

cumprimento da obrigação de fazer. De conseqüência, os atos praticados 

pelo substituto processual à defesa da pretensão executória dos 

substituídos, incluso no tocante ao cumprimento da obrigação de dar, 

e que não restaram hostilizados pela parte ex adversa a tempo e modo 

oportunos, reputam-se hígidos.

Rigorosamente, não há negar que a medida cautelar de protesto 

interruptivo da prescrição (MCP 2005.71.00.040620-1/RS) - deduzida pela 

ADUFRGS em data de 9.11.2005 sob o fundamento de que “se encontra 
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em andamento a execução da obrigação de fazer e que, até o desenrolar 

desta, mostra-se inviável iniciar a execução da obrigação de pagar, uma vez 

que é necessário a apuração dos valores já recebidos administrativamente, 

para fi ns de compensação” - produziu na esfera jurídica dos substituídos, 

postergando o termo a quo da prescrição da pretensão executória ao 

cumprimento da obrigação de dar para momento posterior à decisão da 

execução ao cumprimento da obrigação de fazer.

E assim o é porque a decisão judicial que deferiu o pedido de protesto 

não ressalvou qualquer aspecto da pretensão. Assim, considerando que 

não cabe ao Poder Judiciário induzir a parte em erro, o deferimento do 

pleito, nos termos em que formulado, produziu legítima expectativa aos 

substituídos de que o prazo prescricional da pretensão executória ao 

cumprimento da obrigação de dar sequer iniciaria antes da ultimação da 

quadra executória atinente à obrigação de fazer.

(...)

De consequência, considerando que o título executivo judicial 

transitou em julgado em data de 2.3.2000; considerando que, em data 

de 11.11.2005, deu-se o deferimento da Medida Cautelar de Protesto n. 

2005.71.00.040620-1/RS, pelo qual o termo a quo à execução da obrigação 

de dar restou postergado para momento posterior à ultimação da quadra 

executória ao cumprimento da obrigação de fazer; considerando que o 

trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução da 

obrigação de fazer ocorreu em 3.4.2009, tendo prosseguido a respectiva 

quadra executória; considerando que a presente execução ao cumprimento 

da obrigação de dar restou proposta em data de 13.9.2010; à vista de todo 

o exposto, não se verifi ca a prescrição da pretensão executória em exame.

Como indicado antes, o Tribunal de origem também consignou não ser 

possível tratar de compensação, pela inaplicabilidade do art. 741, § único do 

Código de Processo Civil ao caso concreto. Por fi m, no acórdão de embargos, os 

juros foram limitados aos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e foi reconhecida 

a possibilidade de compensação do aumento referido à Lei n. 10.405/2002.

Bem delineada a controvérsia dos autos, passo a examinar os dois embargos 

de declaração.

Embargos de Declaração Interpostos pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS

Alega a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que há erro de premissa, 

pois o item 6 da ementa menciona que o título se mantém incólume em relação 

à obrigação de fazer (introduzir o reajuste de 28,86%) aos servidores, quando - 
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em verdade - os embargos à execução somente dizem respeito à obrigação de 

pagar.

Deve ser indicado que este tema fi ca prejudicado, uma vez que se discutia 

se o cálculo das parcelas vencidas deveria ser compensado com reajustes 

posteriores.

Figura lógico que - não havendo o que ser pago, dada a prescrição - não 

há por que debater eventual compensação de valores. Logo, o item 6 deve ser 

considerado como prejudicado, da mesma forma que ocorreu com o debate 

relativo ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1996.

Assiste razão à embargante neste ponto.

Passo à alegação subseqüente da UFRGS.

A pessoa jurídica de direito público, embargante, suscita omissão e 

obscuridade em relação aos honorários de sucumbência da seguinte forma (fl . 

3.015, e-STJ):

O acórdão embargado conheceu parcialmente e deu provimento em parte 

ao recurso especial interposto pelo ora embargante, entretanto, não tratou da 

inversão do ônus da sucumbência.

Ressalte-se que, em que pese, tenha sido o recurso especial conhecido e 

provido apenas em parte, isto porque havia alegação de violação ao artigo 

535 do CPC. O resultado foi o reconhecimento da prescrição, o que acarreta a 

procedência dos embargos à execução da obrigação de pagar, razão pela qual o 

ônus da sucumbéncia deve ser invertido.

De fato, tem-se que o acolhimento da prescrição da pretensão de execução 

deu azo à inversão da sucumbência, que foi fi xada pela origem em 1% da 

diferença entre o valor postulado na execução e o efetivamente executado (fl . 

2.585, e-STJ). Como no caso vertente, não haverá execução sobre a obrigação 

de pagar. Os honorários fi carão fi xadas em 1% da pretensão executória.

Em suma, acolho os embargos da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, sem efeitos infringentes, como acima explicitado.

Embargos de Declaração Interpostos por Carlos Severo Dutra Filho e Outros

Preliminar de Nulidade do Julgamento

Preliminarmente, alegam os servidores que não foram intimados da data 

do julgamento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e, portanto, 
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consideram que foi prejudicado pela impossibilidade de realizar sustentação 

oral. Transcrevo a alegação (fl s. 30-3.035, e-STJ)

O recurso foi pautado para ser julgado na sessão de julgamento do dia 

20.3.2013, consoante comprovante de andamento processual.

(...)

No entanto, o Recorrido foi surpreendido com a publicação do dia 1º.7.2013, 

dando conta de que o referido recurso foi levado a julgamento naquela data e 

que “A Corte Especial, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e 

deu-lhe parcial provimento, nos termos do Sr. ministro relator”.

(...)

Contudo, não houve publicação da data do julgamento e, por óbvio, o 

Recorrido não teve conhecimento do ato, não podendo participar e infl uenciar no 

julgamento pela sustentação oral.

Pelo andamento processual, percebe-se que da data de 20.3.2013, primeira 

e única publicação de julgamento, até o efetivo julgamento do recurso, em 

19.6.2013, passaram 06 (seis) sessões (...)

(...)

O prejuízo ao direito do Recorrido é evidente e, precisa ser reparado em prol 

do devido processo legal.

Pelo exposto, o Embargante requer a Vossas Excelências que reconheçam a 

nulidade do ato, decretem-na, de imediato, determinando que novo julgamento 

seja proferido, desta vez com a intimação das partes.

Em atenção à insurgência, após a interposição destes aclaratórios, proferi 

despacho à Coordenadoria da Corte Especial para que pudesse esclarecer acerca 

dos ritos regimentais do órgão julgador (fl . 3.062, e-STJ).

A Coordenadoria da Corte Especial juntou certidão aos autos, cujo teor 

transcrevo abaixo (fl . 3.064, e-STJ):

Superior Tribunal de Justiça

Recurso Especial n. 1340444 (2012/0178500-1 - RS)

Certidão

Certifi co, em cumprimento ao r. despacho de fl . 3.062, que, em razão de a 

pauta da Corte Especial sempre constar com muitos feitos, sobretudo ações 

penais que demandam, via de regra, muito tempo para sua apreciação, é normal 

ocorrer julgamentos de feitos cujo lapso de tempo entre a publicação da pauta e 

o efetivo julgamento seja de 2 a 3 meses.
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Certifi co, ainda, que esta Coordenadoria, em razão da inexistência de expressa 

disposição legal e de não haver sido a Corte Especial provocada a se manifestar 

sobre o tema, tem consultado os gabinetes da conveniência da reinclusão do 

processo em pauta após 6 (seis) meses da publicação da mesma.

Brasília, 5 de setembro de 2013.

A jurisprudência indicada pelos recorrentes não se amolda ao caso. Os 

recorrentes postulam que, em sendo retirado o feito de pauta, seria necessária 

nova inclusão em pauta para que seja julgado.

Não foi o que ocorreu.

No caso, a certidão de julgamento é límpida ao indicar que recurso especial 

foi pautado em 20.3.2013. A mesma pauta teve continuidade de julgamento 

pela Corte em 19.6.2013 (fl . 2.962, e-STJ).

Em suma, a questão sob exame já foi enfrentada pelo Pretório Excelso, ao 

consignar em seu Tribunal Pleno que não há falar em nulidade de julgamento, 

pois a inclusão de um processo ou de um recurso em pauta não assegura a data 

do julgamento.

A propósito:

Agravo regimental. Pedido de retirada de pauta. Indeferimento. Nulidade de 

julgamento. Inocorrência. (...) 2. Tendo sido publicada a pauta, não há que se 

falar em nova publicação, pois não se vincula a uma data específi ca. 3. Agravo 

regimental improvido.

(AgRg no RE n. 585.535-SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado 

em 17.12.2010, publicado no DJe-043 em 4.3.2011 e no Ementário vol. 2476-01, 

p. 152.)

Não visualizo mácula.

Alegação de Obscuridade - Julgados de Turmas do STJ

Os embargantes alegam que o entendimento acolhido no acórdão confi gura 

obscuridade, pois divergiria do entendimento de alguns alegados precedentes de 

turmas, bem como de decisão monocrática.

Transcrevo a alegação (fl s. 3.035-3.036, e-STJ):

Contudo, em casos excepcionais, em que há a promoção de execução da 

obrigação de fazer (implementar em folha), o Superior Tribunal de Justiça tem 
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se posicionado de forma diferente, resultando obscura a decisão que afi rma o 

contrário. Vejamos.

De plano, refuto a alegação, já que os embargos de declaração não são meio 

apropriado para efetuar o exame de alegações relacionadas com divergência 

jurisprudencial.

Porém, por respeito ao debate, indico que o AgRg no AREsp n. 32.046-

RS (indicado no mesmo sentido do Ag n. 1.337.783-RS) esposam a tese 

suscitada pelos recorrentes - em contrarrazões - de que a medida cautelar de 

protesto teria dado causa à interrupção do prazo para execução da obrigação de 

pagar, reiniciando a sua contagem.

Não obstante isto, os outros precedentes listados estão referidos em casos 

que não são exatamente similares. Ao contrário, anuem com a tese do acórdão 

embargado de que o prazo para execução da obrigação de fazer e da obrigação de 

pagar são idênticos e se iniciam com o trânsito em julgado do título exequendo.

Em suma, como se vê, a alegação de obscuridade no julgado, em verdade, 

suscita divergência jurisprudencial por meio de embargos de declaração, o que é 

incabível.

Não há o vício alegado.

Alegação de Obscuridade - Violação ao Art. 617 do CPC

Outra questão de obscuridade está cingida à alegada interpretação do art. 

617 do Código de Processo Civil, que exigiria que a interrupção de prescrição, 

pelo início da execução deveria abranger as duas obrigações - de fazer e de pagar 

- pois estas seriam, na verdade, somente pretensão.

Transcrevo a alegação (fl . 3.043, e-STJ):

Aí reside nova obscuridade, pois contraria o disposto no art. 617 do Código de 

Processo Civil.

De acordo com o art. 617 do CPC, “a propositura da execução, deferida pelo juiz, 

interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância 

do disposto no art. 219”. A execução de prestação de fazer teve início em março 

de 2003 (tendo a sentença condenatória transitado em julgado em 2000), quando 

foi interrompida a prescrição da “pretensão executória” da sentença.

Note-se que essa interrupção da prescrição não diz respeito apenas à 

“pretensão à execução” da prestação de fazer (cuja execução foi então iniciada). 
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Ao contrário, a interrupção se dá quanto à pretensão à execução de forma geral. 

E isso porque, no caso presente, não se está diante de duas ou mais pretensões 

satisfativas, mas de apenas uma, a qual exige duas técnicas executivas distintas 

para ser satisfeita.

Bem se visualiza que a alegação de vícios, acima efetivada, busca reabrir o 

cerne da controvérsia, que já foi examinado.

Transcrevo o acórdão embargado (fl s. 2.997-2.998, e-STJ):

Em síntese, a primeira insurgência de mérito está firmada contra o 

entendimento de que, se o Tribunal de origem consignou que há independência 

entre os prazos prescricionais das obrigações de fazer e de dar (pagar), não 

poderia considerar que houve atrelamento – pelo julgado em medida cautelar de 

protesto – da obrigação de pagar ao adimplemento da obrigação de fazer.

(...)

Como se depreende do acórdão recorrido, a Corte de origem indica que – 

em princípio – as obrigações de fazer e de dar (pagar) seriam independentes e, 

portanto, seus prazos não poderiam estar vinculados. Contudo, como indicado, 

o mesmo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentiu que nesta execução 

específi ca, por força da coisa julgada, derivada da cautelar de protesto, os prazos 

foram atrelados. Cito:

Rigorosamente, na decisão proferida nos autos da MCP n. 

2005.71.00.040620-1/RS, houve o atrelamento do prazo prescricional das 

obrigações de fazer e de dar decorrentes da sentença proferida nos Autos n. 

97.00.00920-3/RS. E essa decisão, consoante fi xado na decisão monocrática, 

não restou hostilizada a tempo e modo oportunos pela parte interessada, 

no caso, a UFRGS.

O caso é especial, pois a quaestio iuris é saber se é possível acatar a interrupção 

do prazo prescricional pela medida cautelar de protesto ajuizada após o 

transcurso dos cinco anos do trânsito em julgado do título executivo.

Ora, na origem se consignou que as duas obrigações (fazer e pagar), ainda 

que derivadas de mesmo título judicial, seriam diversas e, desta forma, possuiriam 

prazos independentes. A excepcionalidade do caso foi que o Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região considerou válida a interrupção havida pelo ajuizamento 

de medida cautelar de protesto.

Os embargantes querem retornar com novo argumento de que as obrigações 

seriam independentes, tese que não havia sequer sido acolhida na origem.
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Pelo que se evidenciada, o objetivo é reabrir o mérito, o que não pode 

ocorrer por meio dos embargos de declaração.

Não há vício, portanto.

Alegação de Omissão - Impossibilidade da Execução da Quantia Certa antes 

da Defi nição da Compensação - Argüida na Obrigação de Fazer

Argumentam os embargantes que o acórdão padeceria de omissão, pois 

não teria tratado de uma central nodal, consubstanciada na necessidade de que 

a execução da obrigação de pagar somente poderia iniciar-se após solução da 

obrigação de fazer.

Transcrevo (fl . 3.047, e-STJ):

Não fosse tudo isso, a revelar a interrupção da prescrição pela execução da 

obrigação de fazer, há ponto que ainda melhor evidencia que não se pode 

entender como prescrita a execução de quantia certa: a liquidez do crédito dos 

exequentes dependia da defi nição da execução da obrigação de fazer.

Neste aspecto, o acórdão é omisso, pois esse foi o fundamento do acórdão 

recorrido da origem, ao reconhecer o conteúdo do protesto, que vinculou o 

exercício do meio executório da obrigação de pagar à liquidação do feito, obtida 

no meio executório da obrigação de fazer.

Não se trata de aguardar as fichas financeiras, como aludiu a r. decisão, 

questão já pacifi cada, mas a defi nição da existência de valor, uma vez que a 

insurgência da UFRGS, nos embargos à execução da obrigação de fazer, foi contra 

a exeqüibilidade do título.

O tema foi explicitamente examinado, conforme se depreende do extrato 

abaixo (fl ., e-STJ):

Demais disso, nem se alegue que não era sabido o valor a ser executado em 

relação à obrigação de pagar, pois é fi rme a jurisprudência no sentido de que a 

demora no fornecimento de fi chas fi nanceiras por parte da administração não 

infl ui no curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de cinco 

anos contados a partir do trânsito em julgado da ação principal, nos termos da 

Súmula n. 150-STF. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.330.197-MA, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.3.2013; AgRg no AgRg no AREsp n. 151.681-

PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.10.2012; AgRg no 

AgRg no AREsp n. 72.565-PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

24.8.2012.
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Logo, não há a alegada omissão e não há falar em vício.

Alegação de Omissão - Inexistência de Inércia Induz a Ausência de Prescrição

Outra omissão é alegada, consubstanciada no argumento de que não 

poderia considerar o advento da prescrição da obrigação de pagar, uma vez que 

não houve inércia no que tange à obrigação de fazer. Transcrevo (fl s. 3.051-

3.052, e-STJ):

A inércia é elemento da prescrição. A prescrição supõe inércia. O 

reconhecimento da prescrição passa, necessariamente, pela caracterização 

da inércia, e o r. acórdão não teceu considerações sobre a inexistência desse 

elemento essencial do conceito do instituto da prescrição, apresentando-se, 

assim, omisso.

Realmente, a impossibilidade de pensar em prescrição, no presente caso, é 

ainda mais evidente quando se tem em conta a função do instituto da prescrição. 

A prescrição é a consequência da inércia do titular da pretensão em exercitá-la. 

Só se pode cogitar de prescrição se o titular da pretensão for omisso quanto ao 

exercício da sua pretensão.

O tema indicado foi apreciado, uma vez que está inserido na apreciação 

substantiva de que o início da execução da obrigação de fazer não possui o 

condão de obstar o prazo prescricional em relação à obrigação de pagar. Cito 

trecho do voto-condutor que apreciou o tema:

Assim, quando a ADUFRGS ingressou com execução da sentença ao 

cumprimento da obrigação de fazer, tal atitude não afastou a inércia em relação à 

obrigação de pagar.

As pretensões são diversas, tanto é assim que, na petição inicial, é necessário 

que o autor pleiteie as duas prestações – de fazer e de pagar –, sob pena de 

que, ainda que reconhecida a procedência de uma, não lhe seja mais possível 

ingressar com nova ação para alcançar a outra, se já estiver transcorrido o prazo 

prescricional.

Portanto, o exercício da pretensão em relação à obrigação de fazer não 

interrompe a prescrição relativa à obrigação de pagar, de modo que, no caso dos 

autos, a impetração da inicial executória, em 20.10.2004, apenas interrompeu o 

prazo prescricional em relação à obrigação de fazer.

Não há a referida omissão.

Ausente mácula.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

44

Alegação de Obscuridade - Dos Pedidos de Protesto

Postulam os embargantes que existiria obscuridade, porquanto o acórdão 

embargado não teria compreendido a intenção e o resultado jurídico dos pleitos 

de protesto. Argumentam que o objetivo não seria a interrupção da prescrição, 

uma vez que esta já estaria efetivada nos termos do art. 617 do Código de 

Processo Civil.

Transcrevo:

De idêntico teor são a Cautelar de Protesto n. 2006.71.00.016727/RS e a 

Cautelar de Protesto n. 2006.71.00.050646- 7/RS. Como se vê, a fi nalidade dos 

protestos foi levar ao conhecimento da UFRGS que, enquanto não encerrada a 

execução de obrigação de fazer, não haveria liquidez na obrigação de pagar, de 

modo que seria impossível dar início à execução pecuniária.

Não se falou em interrupção, mas em iliquidez.

O r. acórdão ora embargado tratou a quaestio iuris como sendo a possibilidade 

de interrupção do prazo prescricional pela medida cautelar de protesto após 

cinco anos do trânsito em julgado da ação de conhecimento.

Não é esta a quaestio iuris, pois não há dúvida alguma sobre isso.

Entretanto, e aí padece de obscuridade, a finalidade do protesto não é 

unicamente interromper prescrição, mas, na letra da lei, prover a conservação e 

ressalva de direitos, ou manifestar qualquer intenção de modo formal.

Fica claro que o tema é exatamente este. O acórdão embargado consignou 

que o Tribunal de origem acatou que a debatida medida cautelar de protesto 

teria vinculado o início da obrigação de pagar ao término da obrigação de 

fazer, ciente de que o entendimento majoritário sobre o tema está cingido à 

autonomia entre os prazos das duas obrigações.

Porém, este é exatamente o cerne da divergência e a origem que está muito 

clara no acórdão embargado, como se evidencia do extrato abaixo:

Como se depreende do acórdão recorrido, a Corte de origem indica que – 

em princípio – as obrigações de fazer e de dar (pagar) seriam independentes e, 

portanto, seus prazos não poderiam estar vinculados. Contudo, como indicado, 

o mesmo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentiu que nesta execução 

específi ca, por força da coisa julgada, derivada da cautelar de protesto, os prazos 

foram atrelados. Cito:

Rigorosamente, na decisão proferida nos autos da MCP n. 

2005.71.00.040620-1/RS, houve o atrelamento do prazo prescricional das 
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obrigações de fazer e de dar decorrentes da sentença proferida nos autos n. 

97.00.00920-3/RS. E essa decisão, consoante fi xado na decisão monocrática, 

não restou hostilizada a tempo e modo oportunos pela parte interessada, 

no caso, a UFRGS.

O caso é especial, pois a quaestio iuris é saber se é possível acatar a interrupção 

do prazo prescricional pela medida cautelar de protesto ajuizada após o 

transcurso dos cinco anos do trânsito em julgado do título executivo.

Da leitura do acórdão recorrido se extrai que há nítida violação:

O título executivo judicial transitou em julgado em data de 2.3.2000; 

considerando que, em data de 11.11.2005, deu-se o deferimento da Medida 

Cautelar de Protesto n. 2005.71.00.040620-1/RS, pelo qual o termo a quo à 

execução da obrigação de dar restou postergado para momento posterior 

à ultimação da quadra executória ao cumprimento da obrigação de fazer.

Bem se visualiza que não há falar em obscuridade, mas, sim, em não 

resignação com a tese esposada pelo acórdão embargado.

Não há vício, em suma.

Alegação de Contradição - Ausência de Impugnação pela Universidade 

da Cautelar de Protesto teria gerado Expectativa Legítima que não poderia ser 

afastada

O último tema trazido nos embargos de declaração diz respeito à alegação 

de contradição. Em síntese, postulam os embargantes que o acórdão foi 

contraditório, pois reconheceu que o Tribunal a quo teria acolhido a tese de 

sucessividade das execuções, sem possibilitar a prescrição, ao passo que não 

impugnou o argumento central do julgado recorrido: a legítima expectativa dos 

servidores.

Não há esta contradição.

Identifi car o fundamento do acórdão de origem para afastar a regra geral 

em relação à prescrição, pelo acatamento de que a medida cautelar teria gerado 

tal resultado, em nada impede - ou torna contraditório - o teor do acórdão 

embargado.

Isto porque, como claramente indicado no tópico anteriormente exposto, o 

fundamento do acórdão embargado é outro, prejudicial ao resultado do acórdão 

recorrido que, por tal motivo, foi reformado: a cautelar de protesto não possui o 
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condão de elidir a regra geral de que as obrigações são autônomas e, portanto, possuem 

prazos independentes e não sucessivos.

Está claro que não há contradição. Tão somente houve o acolhimento de 

fundamento e razão de decidir diversa daquela que postulam os embargantes.

Não há o propalado vício.

Em suma, acima foram examinadas em detalhes todas as alegações 

trazidas pelos dois embargos de declaração. Do seu exame acurado, nota-se que 

devem ser acolhidos os embargos interpostos pela pessoa jurídica de direito 

público, ao passo que devem ser rejeitados os outros embargos, pois nele apenas 

há a irresignação com o resultado do julgamento e não a postulação para o 

suprimento de efetivos vícios.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração interpostos pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul para correção do erro de premissa, 

indicando que os embargos à execução nada versam sobre a obrigação de 

fazer, bem como para inverter os ônus de sucumbência, dado o acolhimento da 

prescrição; e rejeito os embargos de declaração interpostos por Carlos Severo 

Dutra Filho e Outros.

É como penso. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Sr. Presidente, pedi vista dos 

autos para apreciar a questão relativa à não inclusão na pauta do dia 1º.7.2013 

do recurso especial em exame, uma vez passados mais de três meses da data do 

adiamento, ocorrido em 20.3.2013.

Não ignoro a existência de decisões, inclusive do próprio STJ, no sentido 

de que, uma vez publicada a primeira pauta, não haveria necessidade de nova 

publicação, já que o julgamento, a partir daí, não estaria vinculado a data 

específi ca.

No entanto, peço vênia para discordar desse entendimento e aderir àquele 

que me parece mais justo e consentâneo com os princípios do contraditório e da 

ampla defesa.

Com efeito, não considero razoável que os procuradores das partes, tendo 

ocorrido o adiamento, tenham de comparecer a cada uma das próximas sessões 

do órgão julgador para tomar conhecimento da pauta do dia ou tenham de 
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valer-se de informações não ofi ciais prestadas por telefone por servidores do 

Tribunal.

Cumpre lembrar que grande parte – quiçá a maioria – dos processos 

em julgamento nos tribunais superiores são conduzidos por advogados 

residentes em outras partes do país, os quais, a prevalecer a posição adotada 

pelo eminente relator, teriam de se deslocar duas vezes por semana, nos casos 

de demandas em tramitação em turmas do STJ, para, eventualmente, inscrever-

se para a sustentação oral a que têm direito. É solução que, reiterada vênia, soa 

completamente desarrazoada.

Informalmente, procedi à busca de informações a respeito das difi culdades 

porventura existentes para a colocação em pauta desses processos adiados 

e, pelo que pude verifi car, não são de tão grande monta que tornem inviável 

ou extremamente trabalhosa a tarefa dos servidores envolvidos no mister, 

mormente se comparada aos benefícios proporcionados aos jurisdicionados e 

seus patronos.

O ideal seria que, ocorrendo o adiamento sine die do julgamento, se tornasse 

obrigatória nova inclusão do feito em pauta e fossem realizadas as intimações de 

praxe.

Embora ainda não tenhamos chegado a tanto, registro que a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de introduzir um 

elemento temporal que possa servir de parâmetro a ser seguido quando surgirem 

situações da espécie.

No julgamento dos EDcl no REsp n. 1.028.436-SP (da relatoria do 

Ministro Adilson Vieira Macabu, Desembargador convocado do TJ-RJ, DJe 

de 4.4.2011), concluiu-se que “a recente orientação jurisprudencial desta Corte 

inclina-se no sentido de que não há necessidade de nova inclusão em pauta quando 

ocorre o adiamento, desde que o julgamento seja retomado dentro de prazo razoável 

(que se entendeu ser de 3 sessões, no máximo). Caso contrário, deve haver nova 

inclusão em pauta, em observância ao princípio do devido processo legal” (não há 

grifos no original).

Entendimento similar pode ser encontrado nos seguintes arestos:

Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC não caracterizada. Inclusão do 

feito em pauta. Adiamento. Longo decurso do prazo. Posterior julgamento sem 

nova intimação. Nulidade. Arts. 234, 235, 236, § 1º, 552 do CPC.

[...]
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3. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não se faz 

necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde 

que o novo julgamento ocorra em tempo razoável.

4. Hipótese em que o julgamento da apelação ocorreu 2 meses após o 

adiamento do feito, sem a intimação do patrono dos particulares, através de 

nova inclusão em pauta. Violação dos arts. 234, 235, e 236, § 1º, e 552 do CPC 

confi gurada.

[...] (REsp n. 943.858-SC, relatora Ministra Eliana Calmon, DJe de 29.6.2009.)

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Questão formal que 

prejudica a análise do meritum causae. Adiamento do julgamento do recurso 

de apelação. Inclusão em pauta após quase um ano da data originalmente 

marcada. Não renovação do ato intimatório. Ofensa do princípio do due process. 

Contribuição patronal para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS. 

Setor sucroalcooleiro. Trabalhadores que laboram no cultivo da cana-de-acúcar.

1. “O adiamento de processo de pauta não exige nova publicação, desde que 

o novo julgamento ocorra em tempo razoável (três sessões, no máximo, sob pena 

de violação do princípio do due process) [...]” (REsp n. 736.610-DF, Relator Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 15 de dezembro de 2009).

2. No caso sub examine, infere-se que houve intimação no sentido do 

julgamento do recurso de apelação na sessão do dia 19.7.2007. Sucede que o 

feito fora excluído da pauta de julgamento daquele dia, sendo certo que a aludida 

irresignação tão somente foi julgada em 5.6.2008, ou seja, quase 1 (um) ano 

após a data originalmente designada, e sem que tenha havido renovação do ato 

intimatório do patrono da ora agravante. Nessas condições, tem-se confi gurada 

ofensa ao princípio do devido processo legal, já que inobservados a ampla defesa 

e o contraditório.

[...] (AgRg no REsp n. 1.201.804-PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 

10.8.2011.)

No caso que ora examinamos, o julgamento ocorreu mais de três meses 

após a data do adiamento. Consta que se passaram seis sessões sem o que o 

processo fosse levado à apreciação do órgão julgador.

Diante de tais circunstâncias, entendo que era necessário incluir o feito 

em pauta, procedendo-se ainda à intimação dos patronos das partes para que 

pudessem exercer o direito de defesa oral na tribuna.

Quero registrar, finalmente, que atrasos como o ocorrido na espécie, 

infelizmente, são comuns e acontecem com todos nós em razão do elevado 

volume de serviços sob nossa responsabilidade, não traduzindo este voto 

nenhuma crítica à atuação do eminente relator, que, bem sabemos, não mede 
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esforços para manter elevada e de qualidade a produção de decisões em seu 

gabinete.

Ante o exposto, com renovada vênia, acolho os embargos de declaração para 

anular o julgamento do recurso especial e determinar sua inclusão em pauta a ser 

defi nida, com a intimação das partes e de seus patronos na forma da lei.

Fica prejudicada a análise das demais questões submetidas à apreciação da 

Corte Especial.

É como voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Senhor Presidente, peço vênia para 

divergir do eminente Relator Ministro Humberto Martins, embora reconheça 

que Sua Excelência, ao rejeitar os Embargos de Declaração, está a aplicar a 

sistemática atualmente em vigor no âmbito da Corte Especial do STJ, no 

sentido de que, uma vez incluído em pauta o processo, não se faz necessária nova 

publicação e intimação das partes, independentemente do número de sessões 

pendentes do respectivo julgamento.

Esse quadro merece ser revisto.

O caso concreto é paradigmático e propicia refl exão mais aprofundada 

sobre essa praxis, em razão de o acórdão embargado ter sido proferido sob a 

sistemática do art. 543-C do CPC, que reclama ampla participação das partes 

na formação do convencimento judicial e, a critério do Tribunal, até mesmo de 

pessoas, órgãos ou entidades interessadas na controvérsia (art. 543-C, § 4º, do 

CPC).

Trata-se de uma daquelas situações em que o Superior Tribunal de Justiça 

não se deve guiar pelo procedimento de outros tribunais. Ao contrário, deve dar 

o bom exemplo. Há que se fazer o certo. E o certo é assegurar a ampla defesa, o 

contraditório e a segurança jurídica.

E mais: não se pode desconsiderar que este é um Tribunal nacional, um 

Tribunal de superposição, onde atuam advogados que vêm dos extremos mais 

remotos do nosso País.

Nesse sentido, preocupa-me muito, além do caso concreto, a situação dos 

advogados que se deslocam a Brasília, com despesas custeadas por seu cliente, 

que, amiúde, é pessoa humilde e somente pode dispor de passagem uma única 
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vez, sem conseguir arcar com os custos da segunda, terceira e, muito menos, 

quarta e quinta viagens.

Penso que estabelecer o limite de três sessões para dispensa de nova 

publicação é um início, um limiar para a retificação da omissão até hoje 

verifi cada, sem prejuízo de a questão ser deliberada oportunamente mediante 

reforma do Regimento Interno. No Processo Civil brasileiro, a surpresa e o ônus 

fi nanceiro excessivo são incompatíveis com o due process e com os pressupostos 

do Estado de Direito que, no nosso caso, é antes de tudo Social.

Ante o exposto, peço vênia novamente ao eminente Relator para acolher os 

Embargos de Declaração, com efeito modifi cativo, e anular o acórdão embargado.

É como voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO N. 1.308.611-BA 

(2012/0234898-0)

Relator: Ministro Og Fernandes

Embargante: Maria de Sena Oliveira e outros

Advogados: Evelin Dias de Carvalho

     Uiara de Fátima Leone de Souza e outro(s)

Embargado: Estado da Bahia

Procuradores: Bruno Espineira Lemos

        Miguel Calmon Teixeira de Carvalho Dantas e outro(s)

EMENTA

Processo Civil. Embargos de divergência. Ação rescisória. 

Propositura apenas em face de parte dos integrantes da relação 

originária. Litisconsórcio necessário na origem. Necessidade de citação 

de todos os litisconsortes para integrarem o polo passivo da rescisória.

1. Os embargos de divergência constituem a última etapa da 

uniformização jurisprudencial, e pressupõem, para a sua admissão, 

que se esteja diante de casos idênticos ou assemelhados, levando em 
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conta, para tanto, os limites dimensionados no acórdão embargado e 

no acórdão indicado como paradigma.

2. Na hipótese, demonstrada está a divergência quando se toma 

por parâmetro o acórdão proferido no Ag n. 170.175-RJ, julgado pela 

Terceira Turma, em 17.9.1998.

3. No mérito, percebe-se que o acórdão embargado laborou em 

equívoco ao afi rmar que a ação originária teria sido proposta mediante 

litisconsórcio ativo facultativo comum. Isso porque o acórdão proferido 

pela Corte local, em sede de ação rescisória, dirimiu toda a controvérsia 

partindo do pressuposto de que se tratava de litisconsórcio necessário 

na origem.

4. De fato, o que se requereu perante o juiz de origem foi a 

nomeação de todos os litisconsortes, com base na mesma causa 

de pedir, pois o Estado da Bahia teria promovido contratações 

temporárias no período de validade do concurso em tela, dando cabo 

à preterição dos aprovados. Assim, entendeu a Corte local que, muito 

embora nem todos os autores da ação originária tivessem fi gurado 

como recorrentes na apelação, o resultado proferido nesta aproveitaria 

a todos.

5. Tal conclusão não poderia ter sido afastada nessa via especial, 

tal qual realizado no acórdão embargado.

6. A questão deve ser dirimida de acordo com a premissa fática 

estabelecida na origem, segundo a qual, o que se tem na espécie é a 

formação de litisconsórcio necessário unitário.

7. É pacífi co o entendimento preconizado nesta Corte de Justiça 

no sentido de que, sendo necessário o litisconsórcio formado na ação 

originária, na ação rescisória forma-se, no polo passivo, também 

litisconsórcio necessário. Precedentes.

8. Embargos de divergência a que se dá provimento para 

reformar o acórdão embargado, de forma a conhecer do Agravo de 

Instrumento n. 1.308.611-BA, para negar provimento ao recurso 

especial, estabelecendo que, na hipótese de haver se formado, na 

origem, litisconsórcio necessário unitário, é obrigatória a citação de 

todos os integrantes da ação ordinária para integrarem o polo passivo 

da ação rescisória.
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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 Luis Felipe Salomão, 

Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer, 

Laurita Vaz, Humberto Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman 

Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Jorge Mussi votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi e o Sr. 

Ministro João Otávio de Noronha.

Sustentaram oralmente a Dra. Agda Maria Oliveira Rodrigues, pelos 

embargantes, e o Dr. Bruno Espineira Lemos, pelo embargado.

Brasília (DF), 1º de outubro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 13.10.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de Embargos de Divergência 

interpostos por Maria de Sena Oliveira e outros contra acórdão (e-STJ, fl . 652) 

prolatado pela Primeira Turma desta egrégia Corte Superior de Justiça, que 

negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática na qual 

se conheceu de agravo de instrumento para dar provimento a recurso especial.

A decisão encontra-se assim ementada:

Processual Civil. Ação rescisória. Regime de litisconsórcio. Acórdão rescindendo 

proferido em ação proposta mediante litisconsórcio ativo facultativo comum. 

Possibilidade de rescisão parcial.

1. Segundo dispõe o art. 47 do CPC, “Há litisconsórcio necessário, quando, por 

disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide 

de modo uniforme para todas as partes”. Relativamente à ação rescisória, não 

havendo disposição legal a respeito, o litisconsórcio necessário somente ocorrerá 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 26, (236): 17-97, outubro/dezembro 2014 53

se a sentença rescindenda não comportar rescisão subjetivamente parcial, mas 

apenas integral, para todas as partes envolvidas na ação originária.

2. Tratando-se de sentença proferida em ação proposta mediante litisconsórcio 

ativo facultativo comum, em que há mera cumulação de demandas suscetíveis 

de propositura separada, é admissível sua rescisão parcial, para atingir uma 

ou algumas das demandas cumuladas. Em casos tais, qualquer um dos 

primitivos autores poderá promover a ação rescisória em relação à sua própria 

demanda, independentemente da formação de litisconsórcio ativo necessário 

com os demais demandantes; da mesma forma, nada impede que o primitivo 

demandado promova a rescisão parcial da sentença, em relação apenas a alguns 

dos primitivos demandantes, sem necessidade de formação de litisconsórcio 

passivo necessário em relação aos demais. Precedente: REsp n. 1.111.092, 1ª 

Turma, DJe de 1º.7.2011.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados às e-STJ, fl s. 760-762.

Os embargantes aduzem tratar-se de ação ordinária proposta por 49 

interessados contra o Estado da Bahia, sendo que apenas 3 renunciaram à 

demanda, perseverando, portanto, 46 autores até o fi nal.

No entanto, ao ajuizar a primeira ação rescisória, o Estado da Bahia o fez 

apenas com relação a 26 réus no polo passivo, obtendo provimento do pleito, 

com o respectivo trânsito em julgado.

Em sequência, a segunda ação rescisória, desconstitutiva daquela primeira, 

foi julgada procedente no Tribunal estadual, por considerar o colegiado que 

a primeira rescisória não observou a presença indispensável de todos os 46 

benefi ciados pela sentença do feito originário, que acabou por ser viciadamente 

desconstituído.

No entanto, ao julgar o agravo de instrumento, alegam que a Primeira 

Turma do STJ adotou entendimento divergente da Corte Especial, Segunda 

Turma e Terceira Seção, isso porque substituiu o requisito extrínseco da Ação 

Rescisória por criação de interpretação restritiva da ampla defesa prevista em lei 

para adentrar ao exame dos fatos e aferir a presença ou ausência de litisconsórcio 

facultativo na ação originária.

Enfatizam que, em se tratando de concurso público com nomeação 

de agentes de tributos, a ordem de classifi cação é alterada quando entre 46 

candidatos aprovados, 26 são alijados da disputa na ordem de nomeação, o que 

por si só revela a imbricação dos interesses entre todos e não apenas alguns.
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Sustentam que “a questão trazida para uniformização da jurisprudência 

no STJ resulta escudada na cláusula pétrea da segurança jurídica no processo 

legal que alcançou a coisa julgada, no qual o exame em sede de recurso especial 

não pode revolver os fatos (Súmula n. 7 STJ) para defi nir se todas ou apenas 

algumas, ou nenhuma das partes integrantes de um feito originário são, ou não, 

litisconsortes necessárias, isso para afastar necessidade ou desnecessidade de 

serem citadas para defender seus interesses na ação rescisória que se propõe a 

desconstituir a mesma sentença como se não fosse UNA (Súmula n. 401 STJ - 

art. 2º e art. 5º, XXXV e XXXVI, CF)” (e-STJ, fl s. 772-773).

Aponta como paradigmas diversos precedentes julgados pela Segunda 

Turma, Terceira Seção e Corte Especial.

Salienta que “os acórdãos dos precedentes referenciados, em cabal 

divergência do acórdão prolatado neste feito Ag n. 1.308.611-BA, sustentam 

que independente de eventual ocorrência do litisconsórcio facultativo na ação 

originária, uma vez em sede rescisória todos os autores daquele feito também 

serão litisconsortes necessários passivos (art. 47 CPC) na nova relação a ser 

formada na ação rescisória que pretende desconstituir a sentença” (e-STJ, fl . 790).

Em decisão de e-STJ, fl s. 933-936, a então relatora, Ministra Eliana 

Calmon, negou seguimento aos presentes embargos, remetendo os autos à 

Primeira Seção.

Apresentados embargos de declaração, foram acolhidos como regimental, 

tornando sem efeito o decisum anterior.

Impugnação à e-STJ, fl s. 971-978.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Como tantas vezes já salientado 

nesta Corte de Justiça, os embargos de divergência constituem a última etapa 

da uniformização jurisprudencial, e pressupõem, para a sua admissão, que se 

esteja diante de casos idênticos ou assemelhados, levando em conta, para tanto, 

os limites dimensionados no acórdão embargado e no acórdão indicado como 

paradigma.

Assim, o juízo de admissibilidade desse recurso deve partir da comparação 

de um e de outro acórdão, independentemente de considerações acerca da 

correção dos julgamentos anteriores.
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É o que se depreende das esclarecedoras palavras do Ministro Ari 

Pargendler, no voto condutor do AgRg nos EREsp n. 1.251.162-MG, in verbis:

Diferentemente das instâncias ordinárias, em que o trabalho do juiz consiste 

em identifi car no litígio os fatos que o distinguem dos demais, para que tanto 

quanto possível a lei seja aplicada sob um viés circunstanciado, na instância 

especial o julgamento é inspirado pela uniformização.

Os embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça constituem a 

última etapa da uniformização jurisprudencial, e pressupõem casos idênticos ou 

assemelhados tais como dimensionados no acórdão embargado e no acórdão 

indicado como paradigma.

Em função disso, o conhecimento dos embargos de divergência está sujeito a 

duas regras:

(a) a de que o acórdão impugnado e aquele indicado como paradigma 

discrepem a respeito do desate da mesma questão de direito, sendo indispensável 

para esse efeito a identifi cação do que neles foi a razão de decidir;

(b) a de que esse exame se dê a partir da comparação de um e de outro 

acórdão, nada importando os erros ou acertos dos julgamentos anteriores (inclusive, 

portanto, os do julgamento do recurso especial), porque os embargos de 

divergência não constituem uma instância de releitura do processo.

No âmbito dos embargos de divergência não se rejulga o recurso especial. O 

respectivo acórdão é simplesmente confrontado com um ou mais julgados com a 

fi nalidade de harmonizar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, trata-se de embargos de divergência manejados em 

contrariedade a acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte de Justiça, 

assim ementado:

Processual Civil. Ação rescisória. Regime de litisconsórcio. Acórdão rescindendo 

proferido em ação proposta mediante litisconsórcio ativo facultativo comum. 

Possibilidade de rescisão parcial.

1. Segundo dispõe o art. 47 do CPC, “Há litisconsórcio necessário, quando, por 

disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide 

de modo uniforme para todas as partes”. Relativamente à ação rescisória, não 

havendo disposição legal a respeito, o litisconsórcio necessário somente ocorrerá 

se a sentença rescindenda não comportar rescisão subjetivamente parcial, mas 

apenas integral, para todas as partes envolvidas na ação originária.

2. Tratando-se de sentença proferida em ação proposta mediante litisconsórcio 

ativo facultativo comum, em que há mera cumulação de demandas suscetíveis 

de propositura separada, é admissível sua rescisão parcial, para atingir uma 
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ou algumas das demandas cumuladas. Em casos tais, qualquer um dos 

primitivos autores poderá promover a ação rescisória em relação à sua própria 

demanda, independentemente da formação de litisconsórcio ativo necessário 

com os demais demandantes; da mesma forma, nada impede que o primitivo 

demandado promova a rescisão parcial da sentença, em relação apenas a alguns 

dos primitivos demandantes, sem necessidade de formação de litisconsórcio 

passivo necessário em relação aos demais. Precedente: REsp n. 1.111.092, 1ª 

Turma, DJe de 1º.7.2011.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Os embargantes apontaram como paradigmas, a fim de contrariar o 

entendimento adotado pela Primeira Turma desta Corte de Justiça, os seguintes 

precedentes: REsp n. 785.666 (Segunda Turma), AR n. 505 e AR n. 477 

(Terceira Seção) e EREsp n. 676.159 (Corte Especial), além do Ag n. 170.175-

RJ, julgado pela Terceira Turma.

Com relação às ARs n. 505 e 477, não conheço da divergência, seguindo 

o entendimento fi rmado neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que 

são inadmissíveis embargos de divergência nos quais se aponta como paradigma 

acórdão proferido em ação rescisória.

A propósito, vejam-se:

Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso 

especial. Acórdão proferido em ação rescisória. Indicação como paradigma. Não 

cabimento. Precedente da Corte Especial. Ausência de similitude fática entre os 

casos confrontados. Agravo não provido.

1. “Acórdão proferido em ação rescisória não é paradigma apto a ensejar a 

interposição de embargos de divergência” (EREsp n. 1.297.878-GO, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 13.8.2013).

2. De qualquer modo, o acórdão embargado apenas manteve decisão que 

determinou o sobrestamento do recurso especial até que seja concluído o 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 630.898-RS, Rel. Min. Dias 

Toff oli. Não houve o afastamento do enunciado da Súmula n. 343-STF, tal como 

ocorrera no acórdão apontado como paradigma.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EREsp n. 1.343.645-RS, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 14.5.2014, DJe 

30.5.2014)

Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso especial. 

Paradigma proferido em ação rescisória. Inviabilidade.
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1. Nos termos do art. 266 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de 

Justiça, os embargos de divergência são cabíveis para dirimir dissídio de teses 

entre decisões colegiadas proferidas em sede de recurso especial.

2. Assim, somente se admite como acórdãos paradigmas os proferidos no âmbito 

de recurso especial e de agravo de instrumento que examine o mérito do apelo, não 

sendo aptos a tal fi nalidade os arestos no âmbito de recurso ordinário em mandado 

de segurança, confl ito de competência e ação rescisória.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EREsp n. 793.405-RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

Terceira Seção, julgado em 27.4.2011, DJe 9.5.2011)

Já no que tange ao EREsp n. 676.159-MT, observa-se que a divergência 

não está confi gurada, uma vez que, conforme frisado no voto condutor do aresto 

paradigma, o julgado trazido a confronto não examinou a questão em torno da 

necessidade da inclusão de todos os litisconsortes no polo passivo da rescisória, 

senão vejamos:

Não há discussão, ao menos no âmbito destes embargos de divergência, quanto 

ao fato de que é necessário, na ação rescisória integral, incluir, em litisconsórcio 

unitário, todas as partes que integraram a ação cuja sentença se visa a rescindir. 

Também não há, aqui, questionamento quanto ao fato de que diversas pessoas 

que integraram a ação originária não foram incluídas no polo passivo da rescisória. 

Assim, nenhum desses dois temas será discutido nesta sede. O único tema objeto 

de decisão diz respeito à possibilidade de se oportunizar a retifi cação do polo 

passivo da relação processual, após passados dez anos a partir da propositura da 

ação rescisória.

De mais a mais, o REsp n. 785.666 foi julgado pela Segunda Turma, sendo 

certo, assim, que tal precedente não atrairia, por si só, a competência deste 

Órgão Especial para análise da questão.

Todavia, demonstrada está a divergência quando se toma por parâmetro 

o acórdão proferido no Ag n. 170.175-RJ, julgado pela Terceira Turma, nos 

termos da seguinte ementa:

Em sede de ação rescisória, é necessário o litisconsórcio entre aqueles que 

compuseram a relação processual em cujo bojo foi proferida a decisão que se 

deseja ver desconstituída.

A alegação de solidariedade não socorre o agravante. Não é razoável a tese 

pela qual o julgado possa ser rescindido com relação a determinadas pessoas e 

permanecer incólume quanto às demais.
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Não pode o agravante, em suas razões, invocar violação a dispositivo da lei 

federal, se a questão não veio tratada no recurso especial.

Note-se que a contrariedade entre as teses adotadas no acórdão embargado e 

paradigma encontra-se bem delineada. É o que se observa dos seguintes trechos 

dos respectivos votos:

Ora, se a sentença rescindenda diz respeito a ação proposta em litisconsórcio 

ativo facultativo (que, como visto, constitui mero cúmulo de demandas que 

poderiam ser propostas separadamente e que comportam soluções diferentes), 

nada impede que também a ação rescisória - e, se for o caso, o novo julgamento da 

causa, de que trata o art. 494 do CPC - seja promovida ou dirigida por ou contra um, 

alguns ou todos os primitivos litisconsortes facultativos, sujeitos, aqui também, ao 

mesmo regime comum.

Em outras palavras: qualquer um dos primitivos autores poderá promover 

a ação rescisória, independentemente da formação de litisconsórcio ativo 

necessário com o demais demandantes; da mesma forma, nada impede que 

o primitivo demandado promova a rescisão parcial da sentença, em relação 

apenas a alguns dos primitivos demandantes, sem necessidade de formação 

de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais. (AgRg no AG n. 

1.308.611-BA, 1ª Turma)

Em que pese o fato de ter-se instaurado litisconsórcio facultativo na relação 

processual na qual proferida a decisão rescindenda, na rescisória o litisconsórcio é 

desenganadamente necessário. É consequência que decorre da própria natureza 

do provimento judicial desconstitutivo, sendo certo que todos os envolvidos na 

relação originária sofrerão os seus efeitos. (AgRg no AG n. 170.175-RJ, 3ª Turma)

Entendo, dessa forma, que se encontra caracterizada a divergência, 

levando em conta o consignado no acórdão embargado e o decidido no acórdão 

paradigma.

Passo, pois, à análise do mérito dos presentes embargos.

Percebe-se, nesse ponto, através de minucioso exame dos autos, que o 

acórdão embargado laborou em equívoco ao afi rmar que a ação originária, na 

hipótese, teria sido proposta mediante litisconsórcio ativo facultativo comum. 

Isso porque o acórdão proferido pela Corte local dirimiu toda a controvérsia 

partindo do pressuposto de que se tratava de litisconsórcio necessário na origem.

É o que se observa do seguinte trecho, às e-STJ, fl s. 422-434:

A quaestio vexata cinge-se em saber se a ausência de 23 (vinte e três) pessoas 

naquela primeira Ação Rescisória promovida pelo Estado da Bahia tem ou não o 
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condão de ser desconstituída na presente Ação Rescisória, sob o fundamento da 

ausência de citação do litisconsórcio passivo necessário e assim ser restabelecido 

acórdão proferido, na Apelação Cível n. 23.503-4, pela Turma Julgadora da 4’ 

Câmara Cível desta Corte de Justiça.

Ora, conforme visto acima, a ação originária (Ação de Rito Ordinário - fl s. 48-52) 

foi defl agrada por 49 (quarenta e nove) pessoas.

O Recurso de Apelação foi interposto por 23 (vinte e três) pessoas.

A Ação Rescisória promovida pelo Estado da Bahia foi dirigida contra 23 (vinte 

e três) pessoas (com exclusão de 03 pessoas) que fi guraram no pólo ativo da 

Apelação Cível.

Pois bem.

Dissertando sobre o tema em debate, Fredie Didier Júnior esclarece:

Em sede doutrinária, entende-se que todos os partícipes da relação 

processual oriunda da ação matriz devem ser citados, como litisconsortes 

necessários, já que o acórdão que será proferido atingirá a esfera jurídica de 

todos. Se o objeto da ação rescisória só disser respeito a algum ou alguns 

dos participantes do processo originário, somente esses devem ser citados 

como litisconsortes necessários, e não todos. (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso 

de Direito Processual Civil. Lia ed. Salvador:Editora Juspodivm, 2007, p. 303.)

No mesmo sentido é a lição de José Carlos Barbosa Moreira:

“O Código não contém disposição expressa a respeito da legitimidade 

passiva para a ação rescisória. O princípio geral, parece-nos, o de que 

devem integrar o contraditório todos aqueles que eram partes no feito 

anterior, ao ser proferida a sentença (latu sensu) rescindenda (...)

(...) Ressalve-se que, se se tratar de sentença objetivamente complexa, 

e o pedido de rescisão visar apenas um (ou alguns) dos distintos capítulos, 

será desnecessária a citação daquele(s) a quem, conquanto parte(s) no 

processo anterior, não diga(m) respeito o(s) capítulo(s) rescindendo(s). 

(Moreira, José Carlos Barbosa)

In casu, como visto acima, a ação ordinária era composta por 49 (quarenta e 

nove) pessoas no pólo ativo. A Apelação foi interposta por 26 (vinte e seis) pessoas. 

E a Ação Rescisória proposta pelo Estado da Bahia foi defl agrada em face dessas 26 

(vinte e seis) pessoas, excluindo as 03 (três) pessoas mencionadas pelo advogado 

subscritor da presente Rescisória.

De acordo com a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as 

partes na ação originária são litisconsortes passivos necessários na ação 

rescisória, visto que o acórdão que julgará a lide produzirá seus efeitos em 

relação a todos.
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Acrescente-se que a Apelação interposta por um litisconsorte passivo 

necessário aproveitará aos demais se os interesses forem comuns, consoante 

norma esculpida no art. 509, do Código de Processo Civil.

Ora, é óbvio, que na hipótese dos autos, os interesses são comuns, porquanto 

o objetivo daquela ação ordinária (inicialmente proposta) visava reconhecer o direito 

dos autores, à nomeação para o cargo de Agentes de Tributos Estaduais, Referência I, 

do Grupo Ocupacional Fisco, do Quadro Pessoal da Secretaria da Fazenda do Estado 

da Bahia, na região escolhida.

Assim, ainda que 23 (vinte e três) pessoas não participaram da interposição 

da Apelação e conseqüentemente daquela Ação Rescisória, tal fato como 

entende o Estado da Bahia, não lhes retirariam o direito de serem citadas naquela 

Rescisória n. 43.076-8/00, primeiro porque a condição de parte no feito originária e, 

conseguintemente, por conta do art. 509 do CPC, já que estas pessoas se sujeitaram 

os efeitos da sentença rescindenda.

Outro não é o entendimento externado pela Ilustre Procuradora de Justiça 

atuante no feito ao mencionar que:

Em relação a alegação ao Estado da Bahia, em sede de contestação da 

presente rescisória, de que “só inseriu no pólo passivo da relação processual 

instaurada pelo ajuizamento da ação rescisória apenas os autores 

interpuseram validamente apelação, posto que nem todos os que foram 

nominados na exordial apelaram da sentença da improcedência”, a mesma 

não tem cabimento, haja vista que tratando-se de litisconsorte necessário 

unitário o recurso interposto por um benefi cia os demais.

Objetivando sanar qualquer dúvida que ainda exista sobre esse tema, trazemos 

a baila os ensinamentos de FREDIE DIDIER JR, in verbis:

No litisconsórcio unitário, em razão da necessidade de tratamento 

uniforme, a conduta alternativa de um litisconsorte estende os efeitos 

aos demais. Exemplo disso é a regra do caput do art. 509 do CPC, que 

amplia a efi cácia subjetiva do recurso interposto por um litisconsorte para 

benefi ciar os outros, se o caso for de litisconsórcio unitário (Curso de Direito 

Processual Civil, 8 Ed., Jus Podium, p. 281).

Acompanhando esta linha de raciocínio é importante consignar que a falta de 

citação dos litisconsortes necessários é causa de extinção do processo sem exame 

do mérito com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

conforme lição de Nelson Nery Junior, que se colaciona:

(...) A sanção para a parte que não providencia a citação do litisconsorte 

necessário ou unitário, no prazo assinado pelo juiz, é a extinção do processo 

sem resolução do mérito.
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fundamento para a extinção é a ausência de pressuposto processual 

(CPC 267 IV), já que a não integração do litisconsórcio necessário ou unitário 

enseja falta de legitimatio ad processum. Não se trata de ilegitimidade 

de parte (CPC 267 VI), porque o litisconsorte que se encontra sozinho 

no processo é parte legitima para nele figurar, apenas não pode obter 

o provimento jurisdicional de mérito, se desacompanhado do seu 

litisconsorte necessário ou unitário.

Verifi ca-se, pois, com clareza, que a instância de piso tratou a questão sob 

o enfoque de haver se formado, na ação originária, litisconsórcio necessário 

unitário.

De fato, entendeu a Corte local que, muito embora nem todos os autores 

da ação originária tivessem fi gurado como recorrentes na apelação, o resultado 

proferido nesta aproveitaria a todos. E assim compreendeu ao levar em conta 

a pretensão posta em juízo. O que se requereu perante o juiz de origem foi a 

nomeação de todos os litisconsortes, com base na mesma causa de pedir, pois 

o Estado da Bahia teria promovido contratações temporárias no período de 

validade do concurso em tela, dando cabo, assim, à preterição dos aprovados.

Logo, a procedência do recurso de apelação, reconhecendo aos aprovados 

o direito à nomeação, respeitada a classifi cação obtida, aproveita a todos aqueles 

que obtiveram aprovação no certame, estendendo seus efeitos, portanto, a todos 

que demandaram na ação originária.

Tal premissa não poderia ter sido afastada nessa via especial, tal qual 

realizado no acórdão embargado.

Na realidade, o acórdão vergastado tomou por referência a argumentação 

lançada em outro voto (REsp n. 1.111.092, Primeira Turma, DJe de 1º.7.2011), 

no qual se considerou que:

O ponto central da questão diz respeito à juridicidade ou não da tese adotada 

pelo acórdão recorrido, segundo a qual, em ação rescisória, é indispensável a 

citação de todos os vencedores na demanda julgada pela decisão rescindenda, 

uma vez que entre eles há, sempre e inafastavelmente, litisconsórcio necessário. 

Em caso em tudo semelhante, de que fui relator, a 1ª Turma do STJ dirimiu essa 

questão nos termos da seguinte ementa:

Processual Civil. Ação rescisória. Regime de litisconsórcio. Acórdão 

rescindendo proferido em ação proposta mediante litisconsórcio 

ativo facultativo comum. Possibilidade de rescisão parcial. Inclusão de 

litisconsorte após o prazo decadencial de dois anos. Impossibilidade. Juízo 
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rescisório formado por maioria. Ausência de interposição de embargos 

infringentes. Não exaurimento de instância. Súmula n. 207-STJ.

1. Segundo dispõe o art. 47 do CPC, “Há litisconsórcio necessário, quando, 

por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de 

decidir a lide de modo uniforme para todas as partes”. Relativamente à 

ação rescisória, não havendo disposição legal a respeito, o litisconsórcio 

necessário somente ocorrerá se a sentença rescindenda não comportar 

rescisão subjetivamente parcial, mas apenas integral, para todas as partes 

envolvidas na ação originária.

2. Tratando-se de sentença proferida em ação proposta mediante 

litisconsórcio ativo facultativo comum, em que há mera cumulação de 

demandas suscetíveis de propositura separada, é admissível sua rescisão 

parcial, para atingir uma ou algumas das demandas cumuladas. Em casos 

tais, qualquer um dos primitivos autores poderá promover a ação rescisória 

em relação à sua própria demanda, independentemente da formação de 

litisconsórcio ativo necessário com os demais demandantes; da mesma 

forma, nada impede que o primitivo demandado promova a rescisão parcial 

da sentença, em relação apenas a alguns dos primitivos demandantes, sem 

necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação 

aos demais. (...)” (REsp n. 1.111.092, 1ª Turma, DJe de 1º.7.2011).

No voto de relator, fi z constar os seguintes fundamentos:

A tese do recurso é de que, havendo na ação rescisória litisconsórcio 

passivo necessário, a propositura da ação deveria ter ocorrido no prazo de 

dois anos, em relação a todos os demandados, sob pena de decadência. 

Realmente, se o litisconsórcio passivo fosse necessário, a tese estaria correta 

e amparada em jurisprudência do STJ, como, v.g., na AR n. 2.009-PB, 1ª 

Seção, DJ de 3.5.2004, de minha relatoria, e nos EREsp n. 676.159-MT, Corte 

Especial, DJe de 30.3.2011, de relatoria da Min. Nancy Andrighi.

Todavia, não é esta a hipótese dos autos. Não é correto afi rmar que, em 

ação rescisória, o litisconsórcio passivo tem, sempre e invariavelmente, a 

natureza de litisconsórcio necessário, a impor a participação de todos os 

que fi guraram na primitiva relação processual de que derivou a sentença 

rescindenda. Também na ação rescisória o regime é o do art. 47 do CPC: “Há 

litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da 

relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas 

as partes”. Ora, relativamente à ação rescisória, não há determinação legal 

a respeito, razão pela qual o litisconsórcio passivo necessário somente 

ocorrerá se o Tribunal tiver que decidir a causa de modo uniforme para 

todas as partes, ou seja, se a sentença rescindenda não comportar rescisão 

parcial, mas apenas integral, atingindo necessariamente a todos os 

fi gurantes da primitiva ação.



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 26, (236): 17-97, outubro/dezembro 2014 63

Essa situação, todavia, nem sempre ocorre. Assim, relativamente a sentenças 

proferidas em ação proposta mediante litisconsórcio ativo facultativo comum, 

é evidentemente admissível sua rescisão parcial. É que, em casos tais, a 

primitiva ação, proposta por diversos autores, nada mais representa que uma 

cumulação de demandas que poderiam ter sido propostas separadamente e 

que foram aglutinadas numa única relação processual por mero interesse dos 

demandantes litisconsorciados (CPC, art. 46).

Adotou-se, destarte, na hipótese em apreço, a mesma solução dada a esse 

outro caso, ignorando-se, entretanto, que aqui, nos termos delineados pelo acórdão 

local, está-se diante de litisconsórcio necessário unitário.

Logo, não há que se discutir, nesta oportunidade, acerca da necessidade 

de formação de litisconsórcio necessário no polo passivo da ação rescisória nos 

casos em que haja, na ação originária, litisconsórcio ativo facultativo comum.

A questão deve ser dirimida de acordo com a premissa fática estabelecida 

na origem, segundo a qual o que se tem na espécie é a formação de litisconsórcio 

necessário unitário.

Bem fi xado aludido ponto, torna-se intuitiva a resolução da controvérsia, 

pois é fi rme e pacífi co o entendimento preconizado neste Sodalício no sentido 

de que, sendo necessário o litisconsórcio formado na ação originária, na ação 

rescisória forma-se, no polo passivo, também litisconsórcio necessário.

Nesse sentido:

Processual Civil. Ação rescisória. Ausência de citação de litisconsorte necessário. 

Impossibilidade de regularização, eis que esgotado o prazo decadencial.

1. O réu da ação em que se proferiu o acórdão rescindendo é parte passiva 

indispensável na ação rescisória do respectivo julgado. Proposta a rescisória 

contra o assistente litisconsorcial, o réu, assistido, deve fi gurar como litisconsorte 

passivo necessário.

2. Decorrido o prazo decadencial para interposição da rescisória (CPC, art. 495) 

já não pode a ação ser proposta contra novo réu, sendo, conseqüentemente, 

impossível a regularização da relação processual nos termos do disposto no art. 

47 do CPC.

3. Processo extinto sem julgamento do mérito (art. 267, IV, do CPC). (AR n. 

2.009-PB, Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 14.4.2004)

Processo Civil. Embargos de divergência. Ação rescisória. Propositura apenas 

em face de parte dos integrantes da relação originária. Litisconsórcio necessário. 

Correção. Decadência.
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1. Nas ações rescisórias integrais devem participar, em litisconsórcio unitário, 

todos os que foram partes no processo cuja sentença é objeto de rescisão.

2. A propositura de ação rescisória sem a presença, no polo passivo, 

de litisconsorte necessário somente comporta correção até o prazo de dois 

anos disciplinado pelo art. 495 do CPC. Após essa data, a falta de citação do 

litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à 

extinção do processo sem resolução do mérito.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 676.159-MT, 

Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 30.3.2011).

Ação rescisória. Decadência. Ausência de citação de todos os litisconsortes 

passivos necessários no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão 

rescindenda.

1. Proposta a ação que deu causa à decisão rescindenda pela Associação, na 

condição de representante processual, devem fi gurar no polo passivo da ação 

rescisória os representados, já que partes da ação.

2. A propositura de ação rescisória sem a presença, no polo passivo, de 

litisconsorte necessário somente comporta correção até o prazo de dois anos 

disciplinado pelo art. 495 do CPC (EREsp n. 676.159-MT, Corte Especial, DJe 

30.3.2011).

3. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, 

do Código de Processo Civil, cassando-se a antecipação de tutela anteriormente 

concedida. (AR n. 4.085-DF, Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 

27.11.2013, DJe 5.6.2014)

Recurso especial. Processo Civil. Ação rescisória. Juízo rescindendo. Ausência 

de citação de todos que participaram da ação originária. Legitimidade 

para manifestação do litisconsórcio ativo do processo de conhecimento. 

Prequestionamento. Desnecessidade.

1. A rigidez da observância do prequestionamento deve ser fl exibilizada nos 

casos em que o terceiro interessado busca, via recurso especial, insurgir-se contra 

ausência da sua citação como litisconsorte necessário. Precedentes do STJ e do 

STF.

2. Em se tratando de ação rescisória, a demanda deve ser proposta contra 

todos que participaram da ação originária, uma vez que a decisão a ser proferida 

atingirá a todos indistintamente.

3. Ausente a citação de todos os que compunham o litisconsórcio no pólo 

ativo da ação de conhecimento, imperiosa é a decretação da nulidade de toda 

marcha processual no bojo da ação rescisória.
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3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 676.159-MT, Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 12.2.2008, DJe 17.3.2008)

Processual Civil. Recurso especial. Violação a dispositivo constitucional. 

Não cabimento. Fundamentação recursal defi ciente. Súmula n. 284-STF. Ação 

rescisória. Juízo rescindendo. Citação de todos os litisconsortes passivos. 

Necessidade. Precedentes.

1. Descabe a esta Corte a análise de suposta violação a dispositivo 

constitucional em sede de recurso especial.

2. A falta de abstração da tese jurídica relativa ao dispositivo tido por violado 

obsta o conhecimento do recurso especial, a teor da Súmula n. 284-STF.

3. Em se tratando de ação rescisória, a demanda há de ser proposta contra 

todos os que fi guraram na ação originária, ainda que naquela oportunidade não 

estivesse confi gurada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, uma vez 

que o decisão proferida no juízo rescindendo atinge a todos os litisconsortes 

indistintamente. Precedentes do STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, no mérito, provido. (REsp n. 

785.666-DF, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 17.4.2007, DJ 30.4.2007)

Recurso especial. Alíneas a e c, inciso III, art. 105, CR/1988. Existência dos 

pressupostos de admissibilidade. Violação dos arts. 465 e 269, IV, do CPC. Dissídio 

jurisprudencial comprovado. Acórdão recorrido em desconformidade com 

jurisprudência desta Corte. Recurso provido.

1. A propositura da ação rescisória pelo Recorrido, dentro do prazo decadencial 

de 2 (dois) anos, deu-se, apenas, com relação a 90 (noventa) réus, dentre os 104 

(cento e quatro) servidores benefi ciados pela decisão proferida na ação originária.

2. Quando já expirado o prazo previsto no art. 465 do CPC, o Recorrido 

requereu o aditamento da inicial, requerendo a inclusão dos outros 14 (quatorze) 

litisconsortes, no pólo passivo da ação rescisória.

3. Assim, se vê que a ação foi, tempestivamente, proposta de forma indevida, 

isto é, contra somente 90 (noventa) réus.

4. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, a ausência de inclusão de 

todos os benefi ciários da ação originária, no pólo passivo da ação rescisória, em 

constituição de litisconsórcio passivo necessário, implica a nulidade do processo, 

que deverá ser extinto, nos termos do art. 269, IV, do CPC, com julgamento do 

mérito.

Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento, estendendo-se a decisão para 

todos os litisconsortes passivos necessários. (REsp n. 661.161-SC, Ministro Paulo 

Medina, Sexta Turma, 23.5.2006, DJ 12.3.2007)
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Processual Civil. Ação rescisória. Litisconsórcio passivo necessário. Participantes 

da ação originária. Ausência. Nulidade do decisum.

1. A teor da jurisprudência desta Corte, na ação rescisória, todos aqueles que 

integraram a primitiva relação processual - que se pretende rescindir - devem ser 

citados, como litisconsortes necessários. Precedentes.

2. Sob esse prisma, pois, tendo o esposo da ora recorrente participado da 

ação originária – anulatória de venda de bem imóvel –, deve ser ele citado como 

litisconsorte passivo necessário, sob pena de nulidade do decisum.

3. Recurso conhecido e provido. (REsp n. 689.321-DF, Ministro Jorge Scartezzini, 

Quarta Turma, 25.10.2005, DJ 21.11.2005)

Processo Civil. Ação rescisória. Ausência de litisconsórcio passivo necessário. 

Ocorrência de decadência da ação. Extinção. 1. Na ação rescisória é indispensável 

a citação de todas as partes que fi guraram no pólo ativo da ação originária cujo 

julgado se pretende desconstituir. 2. Não sendo demandada, e conseqüentemente 

citada, uma das partes que foi co-autora na ação originária, fi ca caracterizada 

a inexistência do litisconsórcio passivo necessário, ocorrendo a decadência em 

virtude do transcurso do prazo previsto no art. 495 do Código de Processo Civil. 

3. Ação rescisória julgada extinta. (AR n. 505-PR, Ministro Paulo Gallotti, Terceira 

Seção, 12.2.2003, DJ 13.10.2003)

Dessa perspectiva, é certo que o acórdão embargado merece ser modifi cado, 

não porque se aplica, na espécie, o entendimento defendido no paradigma, mas 

sim porque partira o eminente relator do agravo de instrumento de premissa 

diversa daquela estabelecida na origem.

Seguindo a mesma ordem de ideias adotada pelo Tribunal local, ou seja, de 

que se está diante de caso em que o interesse das partes desde a ação originária 

era comum, há que se considerar necessária a citação de todos os integrantes da 

demanda originária na ação rescisória, formando-se, nesta última, litisconsórcio 

passivo necessário.

Assim, por outros fundamentos, dou provimento aos embargos de 

divergência para reformar o acórdão embargado, de forma a conhecer do Agravo 

de Instrumento n. 1.308.611-BA, para negar provimento ao recurso especial, 

estabelecendo que, na hipótese de haver se formado, na origem, litisconsórcio 

necessário unitário, é obrigatória a citação de todos os integrantes da ação 

ordinária para integrarem o polo passivo da ação rescisória.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.124.552-RS (2009/0031040-5)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Dalva da Silva

Advogado: Adilson Machado e outro(s)

Recorrido: Habitasul Crédito Imobiliário S/A

Advogados: Júlio César Tricot Santos

    Cristina Fontoura Verri e outro(s)

    Silvânia Andriotti Tricot Santos

Interessado: Federação Brasileira de Bancos FEBRABAN - “Amicus 

Curiae”

Advogado: Luiz Carlos Sturzenegger e outro(s)

Interessado: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC - 

“Amicus Curiae”

Advogado: Maria Elisa Cesar Novais

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Recurso especial representativo 

de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Resolução STJ n. 8/2008. Tabela 

Price. Legalidade. Análise. Capitalização de juros. Apuração. Matéria 

de fato. Cláusulas contratuais e prova pericial.

1. Para fi ns do art. 543-C do CPC:

1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price 

- mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação 

da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, 

juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de 

direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal 

apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de 

juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais 

e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança 

de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com fi nanciamentos 

celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da 
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vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 

4.380/1964.

1.3. Em se verifi cando que matérias de fato ou eminentemente 

técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se 

o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido 

para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova 

técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros 

(anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou 

não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos 

trazidos no recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Corte Especial 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, indeferir os pedidos de intervenção 

como Amici Curiae, e, no mérito, também por unanimidade, conhecer 

parcialmente do recurso especial e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, 

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer, Nancy Andrighi, Humberto 

Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi e Og 

Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio 

de Noronha e Napoleão Nunes Maia Filho.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

Brasília (DF), 3 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 2.2.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Dalva da Silva ajuizou ação 

revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito em face 
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de Habitasul Crédito Imobiliário S.A. narrando que, em 30 de março de 1994, 

celebrou com a ré contrato de mútuo para aquisição de imóvel, no âmbito do 

Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Insurgiu-se a autora contra: (a) a não 

observância, na vigência do contrato, do Plano de Equivalência Salarial - PES; 

(b) ilegal utilização da Tabela Price, com capitalização mensal de juros; (c) forma 

de amortização da dívida; (d) ilegal incidência do Coefi ciente de Equiparação 

Salarial sobre a parcela do seguro, bem como a indevida elevação do prêmio dos 

seguros obrigatórios contratados.

O Juízo de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto 

Alegre-RS, julgando antecipadamente a lide, reconheceu a parcial procedência 

dos pedidos deduzidos na inicial tão somente para afastar a amortização da 

dívida pelo Sistema Price, estabelecendo para tanto a amortização constante, 

determinando a compensação dos valores pagos a maior com as parcelas em 

aberto (fl s. 223-233).

Autora e ré apelaram, sendo a sentença parcialmente reformada, nos 

termos da seguinte ementa:

Apelações cíveis. Sistema Financeiro da Habitação. Juízo de improcedência 

prolatado. Nulidade do processo. Não-caracterização. Versando o feito acerca de 

matéria eminentemente de direito, mostra-se prescindível a realização de prova 

técnica, não evidenciada qualquer violação ao princípio constitucional da ampla 

defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide. Prefacial afastada.

Contrato originário. Revisão. Possibilidade. Expressamente prevista a assunção, 

pela autora, dos direitos e ações correlatos ao primitivo mútuo habitacional, cuja 

dívida assumira, é aquela parte legítima para pleitear também a revisão deste. 

Sentença reformada no ponto.

Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. É inaplicável, por não 

caracterizada relação de consumo, o diploma consumerista na revisão das 

cláusulas pertinentes aos custos da operação fi nanceira.

Reajuste das prestações e do saldo devedor. PES. Não logrando êxito a autora em 

comprovar, ônus que lhe competia, a teor do art. 333, I do CPC, a infringência ao 

binômio prestação-salário, tampouco coligindo documentos comprobatórios de 

suas variações salariais e do contratante originário, não se há falar em infração à 

cláusula pertinente ao PES.

- A aplicação do PES - Plano de Equivalência Salarial ao reajustamento do saldo 

devedor é defesa, sob pena de infi rmar o equilíbrio entre a fonte de custeio do 

empréstimo e a atualização do saldo devedor deste.

Tabela Price. Capitalização de juros. A utilização da Tabela Price, método 

científico de amortização de financiamento, nos contratos de mútuo para 
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aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação, não acoima de 

nula a cláusula que a prevê, tampouco denota anatocismo. Precedente do C. 

Superior Tribunal de Justiça. A capitalização mensal dos juros não é vedada, já 

que expressamente autorizada pela Lei n. 4.595/1964, que revogou o Decreto 

n. 22.626/1933. Entendimento consolidado deste Órgão Fracionário. Decisão 

retifi cada no tópico.

Momento da amortização. O critério de correção do saldo devedor, aplicando-

se a correção monetária e juros, para, após, abater a prestação paga não 

revela qualquer ilegalidade, tampouco viola a comutatividade das obrigações 

contratuais.

Coefi ciente de Equiparação Salarial - CES. Cabimento. Nada obsta que, previsto 

contratualmente, seja exigido o Coefi ciente de Equiparação Salarial, mormente 

ante o benefício que representa ao mutuário, naqueles negócios jurídicos 

ultimados sem a cobertura do FCVS.

Seguro. O pagamento de seguro nos contratos do SFH é obrigatório por força 

de lei, sujeitando-se mutuário e instituição fi nanceira aos índices determinados. 

Caso em que a autora não comprovou a apregoada cobrança excessiva do 

encargo.

Preliminar rejeitada.

Apelação da autora parcialmente provida.

Apelo da ré provido.

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, todos 

rejeitados (fl s. 392-400 e 401-406).

Sobreveio recurso especial interposto por Dalva da Silva, apoiado nas 

alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se alega, além de dissídio, 

ofensa ao art. 535 do CPC, em razão do desacolhimento dos embargos; arts. 130 

e 330 do CPC, no que concerne à necessidade de produção de prova pericial; 

arts. 2º, 3º, 29, 46, 47, 51 e 54 do CDC; art. 9º, caput, da Lei n. 4.380/1964, e 

arts. 5º de 9º do Decreto-Lei n. 2.164/1984, no que concerne ao cálculo das 

prestações e do saldo devedor segundo o PES contratado; arts. 5º e 6º, alínea c, 

da Lei n. 4.380/1964, no tocante à ordem de amortização do saldo devedor; art. 

4º do Decreto n. 22.626/1933 e art. 778 do CC/2002, no particular referente ao 

valor do seguro habitacional; arts. 368 e 369 do CC/1916, art. 876 do CC/2002 

e art. 42, parágrafo único, do CDC, no que diz respeito à compensação e 

repetição do indébito em dobro; art. 273 do CPC, particularmente ao pleito de 

não inclusão do nome da mutuária em cadastros restritivos de crédito.

O recurso especial de Dalva da Silva foi admitido (fl s. 578-589).
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A Habitasul também interpusera recurso especial, ao qual foi negado 

seguimento na origem (fl s. 578-589). Interposto agravo de instrumento, não foi 

este conhecido pela Presidência do STJ por ausência de peça obrigatória (Ag n. 

1.140.598-RS), com trânsito em julgado da decisão.

Ascendendo os autos a esta Corte, verifi quei haver multiplicidade de 

recursos a versar controvérsia sobre a forma pela qual deve o julgador aferir se há 

capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, razão pela qual afetei o 

julgamento do tema em destaque, inicialmente à Segunda Seção, para o deslinde 

da causa pelo rito do art. 543-C do CPC e Resolução STJ n. 8/2008 (fl s. 655-

656).

Posteriormente, melhor analisando o tema, reconheci que o litígio envolvia, 

sobretudo, matéria processual, comum, portanto, a todas as Seções do STJ, 

e que a controvérsia referente à utilização da Tabela Price em contratos de 

fi nanciamento é tema julgado também pelas Turmas de Direito Público, no 

âmbito de suas respectivas competências.

Por isso, redirecionei a afetação anterior para esta eg. Corte Especial (fl s. 

779-780).

A Federação Brasileira de Bancos - Febraban, na condição de amicus curiae, 

propugnou pela aprovação das seguintes teses (fl s. 640-655):

1) admite-se a pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior 

a uma ano (inclusive mensal ou diária) nos contratos fi rmados no âmbito do 

Sistema Financeiro Nacional desde 31.3.2000, salvo nos contratos do Sistema 

Financeiro da Habitação, em relação aos quais até a edição da Lei no 11.977/2009 

somente era permitida a capitalização anual, passando, a partir de então, a 

ser admitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal, 

excluídos os intervalos menores;

2) a mera utilização da Tabela PRICE não implica a incidência de juros sobre 

juros (capitalizados), razão pela qual a possibilidade da sua contratação é matéria 

que dispensa a produção de quaisquer provas;

3) a demonstração da eventual e excepcional incidência de juros sobre os juros 

de período anterior não pagos e incorporados ao capital somente é relevante nos 

casos em que a prática da capitalização não for permitida, devendo essa realidade 

ser comprovada mediante a realização de prova pericial de natureza contábil 

no contrato relacionado ao caso concreto, observados os ônus processuais da 

produção da prova;

4) caso se identifique a existência de juros não pagos capitalizados em 

periodicidade inferior à permissão legal, mostra-se adequado o seu lançamento 
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em conta separada, sujeita somente a correção monetária, na esteira do 

precedente defi nido no julgamento do AgRg no REsp no 954.113-RS.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec, por sua vez, 

também como amicus curiae, propõe o acolhimento das seguintes conclusões 

(fl s.:

1) A existência ou inexistência de juros capitalizados na Tabela Price independe 

de apreciação de fatos, o que afasta a incidência da Súmula n. 5 e 7 dessa Corte, e 

exige desse Tribunal o pronunciamento a respeito da legalidade de sua aplicação;

2) Nesse sentido, o sistema de amortização conhecido como Tabela Price tem 

em sua essência o processo de formação composta de juros e somente permitirá 

o pagamento periódico e equilibrado do saldo devedor visando à sua quitação 

com a contemporânea quitação das prestações apenas em ambiente livre de 

infl ação ou quando a estimativa desta já integra a própria taxa de juros;

3) Partindo da premissa que a terminologia adotada pela legislação pátria 

(Decreto-Lei n. 22.626/1933) ao vedar a capitalização de juros – de periodicidade 

inferior à anual – diz respeito à prática onerosa, corrosiva e, portanto, abusiva de 

se contar novos juros sobre juros vencidos e não pagos, mister que se reconheça 

que essa prática é ilegal – com exceção dos casos em que a sua livre pactuação 

está expressa em lei – e pode decorrer da adoção do sistema de amortização da 

Tabela Price quando desconsideradas as premissas fundamentais para o seu uso, 

entre elas, um ambiente econômico sem infl ação;

4) Desconsideradas, de antemão, as premissas fundamentais à utilização da 

Tabela Price como sistema de amortização, o seu uso é inválido. Deve ser ela 

afastada da previsão contratual e considerada ilegal.

O Ministério Público Federal, mediante parecer subscrito pelo i. 

Subprocurador-Geral da República Antônio Carlos Pessoa Lins, opinou pelo 

não provimento do recurso especial, por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ 

(fl s. 766-771).

A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 

- Abecip e a Confederação Nacional do Sistema Financeiro - Consif pleitearam 

ingresso como amici curiae (fl s. 691-722 e 782-800, respectivamente).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Preliminarmente, indefi ro 

o ingresso da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e 
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Poupança - Abecip e da Confederação Nacional do Sistema Financeiro - Consif 

como amici curiae, malgrado devam permanecer nos autos as contribuições que 

já trouxeram ao deslinde da causa.

De fato, muito embora tais entidades ostentem razoável grau de 

representatividade, tenho que os interesses em litígio estão bem representados 

pelas substanciosas manifestações da Febraban (fl s. 640-655) e do Idec (666-

679), motivo pelo qual se me afi gura desnecessária a oitiva de outras entidades 

indiretamente interessadas no deslinde da controvérsia, não obstante as peças 

igualmente densas apresentadas nos autos (fl s. 691-722 e 782-800).

3. Quanto ao mérito recursal, de saída anoto que, desde muito tempo, têm 

chegado ao Poder Judiciário demandas ajuizadas por mutuários do Sistema 

Financeiro da Habitação cujas teses, de regra, direta ou indiretamente, giram em 

torno da cobrança abusiva de juros e da prática de anatocismo, que é a cobrança 

de juros sobre juros (juros compostos ou capitalizados).

No afã de demonstrar eventual cobrança ilegal, os litigantes entregam ao 

Judiciário uma pletora de conceitos oriundos da matemática fi nanceira, como 

“taxa nominal”, “taxa efetiva”, “amortização constante”, “amortização crescente”, 

“amortização negativa”, dentre outros.

O Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), embora seja o mais 

utilizado, também é o mais polêmico sistema aplicado em contratos de 

fi nanciamento.

Isso porque, de um lado, alega-se que a Tabela Price gera um distanciamento 

muito grande entre o valor mutuado inicialmente e o valor pago após calculados 

juros e correção monetária, o que sugere uma evolução não linear da dívida, 

compatível com a incidência de juros capitalizados. De outro lado, se assim 

ocorre, tal prática seria incongruente com o Sistema Financeiro da Habitação, o 

qual, notoriamente, tem como escopo principal facilitar a aquisição de habitação 

por parcela fi nanceiramente menos benefi ciada da população.

Destarte, mostra-se relevante a indagação acerca da existência de juros 

capitalizados na utilização da Tabela Price, uma vez que somente nos casos 

expressamente autorizados por norma específica, como nos mútuos rural, 

comercial ou industrial, é que se admite tal prática, se expressamente pactuada, 

nos termos da jurisprudência condensada na Súmula n. 93-STJ e Súmula n. 

121-STF.

Em outros casos, no mais das vezes, a cobrança de juros capitalizados é 

interditada pela incidência do art. 4º da Lei da Usura (Decreto n. 22.626/1933):
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Art. 4º. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a 

acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a 

ano.

No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a Lei n. 4.380/1964, 

em sua redação original, não previa a possibilidade de cobrança de juros 

capitalizados, vindo a lume tal permissão apenas com a edição da Lei 

n. 11.977/2009, que acrescentou ao diploma de 1964 o art. 15-A, assim 

redigido:

Art. 15-A. É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade 

mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema 

Financeiro da Habitação - SFH.

Daí por que a jurisprudência da Casa sempre ter sido tranquila em afi rmar 

que, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, era vedada a cobrança de juros 

capitalizados em qualquer periodicidade nos contratos de mútuo celebrados no 

âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

Nesse sentido, apenas a título de exemplo, são os seguintes precedentes 

das Turmas de Direito Público e Privado: REsp n. 1.483.061-RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4.11.2014, 

DJe 10.11.2014; AgRg no REsp n. 1.043.793-RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 

Quarta Turma, julgado em 4.11.2014, DJe 14.11.2014; AgRg no AREsp n. 

254.252-DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 

15.8.2013, DJe 22.8.2013; REsp n. 917.463-RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 

Terceira Turma, julgado em 2.12.2010, DJe 16.2.2011; AgRg no REsp n. 

949.150-SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado 

em 14.6.2011, DJe 27.6.2011; AgRg no Ag n. 1.077.566-SC, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3.3.2011, DJe 18.3.2011; AgRg no 

REsp n. 873.504-SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 

em 21.10.2010, DJe 11.11.2010; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.186.050-PR, 

Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 19.10.2010, 

DJe 6.12.2010; REsp n. 1.090.398-RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira 

Turma, julgado em 2.12.2008, DJe 11.2.2009; REsp n. 990.331-RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26.8.2008, DJe 2.10.2008; 

REsp n. 1.018.094-PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

12.8.2008, DJe 1º.10.2008; REsp n. 739.530-PE, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2005, DJ 30.5.2005, p. 261.
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O mencionado entendimento foi sufragado em sede de julgamento de 

recurso especial repetitivo, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, nos 

seguintes termos:

Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é 

vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Não cabe ao STJ, 

todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, 

por força das Súmulas n. 5 e 7 (REsp n. 1.070.297-PR, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Segunda Seção, julgado em 9.9.2009, DJe 18.9.2009).

Como se percebe, no mesmo precedente tirado em sede de recurso especial 

representativo de controvérsia, a par de enunciar a vedação de capitalização de 

juros em contratos de fi nanciamento no âmbito do SFH - antes da Lei n. n. 

11.977/2009 -, a Segunda Seção decidiu que a possível capitalização de juros 

na utilização da Tabela Price é matéria de fato e não de direito, e é exatamente por 

isso que as insurgências dirigidas a esta Corte esbarram nos óbices das Súmulas 

n. 5 e 7 do STJ.

Naquela oportunidade, no que fui acompanhado pela unanimidade da 

Segunda Seção, afi rmei que:

[...] partindo da premissa de que é vedada a capitalização de juros em qualquer 

periodicidade nos contratos de mútuo celebrados no Sistema Financeiro da 

Habitação, as manifestações dos amici curiae representantes de categorias ligadas 

a mutuários ou consumidores tentam demonstrar que a utilização da Tabela 

Price, como método de amortização, violaria essa vedação. Trazem doutrina na 

área das ciências atuarias e matemáticas, gráfi cos de evolução de dívidas, bem 

como tabelas comparativas dos diversos sistemas de amortização. De outra parte, 

os amici curiae representantes das instituições fi nanceiras, como a FEBRABAN, 

apregoam a inexistência de anatocismo na Tabela Price, trazendo também vasto 

material que julgam pertinente.

É que caberá à Corte, se for o caso, decotar os juros capitalizados, se 

demonstrada a prática de anatocismo.

Porém, não pode o STJ chegar a esta ou àquela conclusão mediante análise 

de fórmulas matemáticas - em relação às quais sequer os matemáticos chegam 

a um consenso -, ou mediante apreciação de gráficos ou planilhas de evolução 

comparativa da dívida, de modo genérico e valendo para todos os casos.

Nessa situação, cada caso em julgamento, envolvendo as fórmulas adequadas, 

resultará em um valor do saldo devedor. A apuração correta do quantum, por certo, 

demandará realização da necessária perícia.
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Em realidade, na estreita via do recurso especial, não está a Corte vocacionada 

à análise de provas, sejam elas estampadas em fórmulas matemáticas, gráfi cos ou 

planilhas, por força do enunciado nas Súmulas n. 5 e 7. (Sem grifo no original)

Esse posicionamento vem sendo acolhido de forma tranquila e sem 

divergências pelas Turmas de Direito Público e Privado.

Com efeito, das Turmas de Direito Público, colho, entre outros, os seguintes 

precedentes:

[...]

1. O STJ fi rmou posicionamento no sentido de que, nos contratos celebrados 

no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros 

em qualquer periodicidade. Entretanto, não cabe ao STJ, todavia, aferir se há 

capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 

n. 5 e 7 (REsp n. 1.070.297-PR, de relatoria do Exmo. Min. Luís Felipe Salomão, 

submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ).

[...]

(REsp n. 1.483.061-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 4.11.2014, DJe 10.11.2014)

Processual Civil e Administrativo. SFH. Mútuo habitacional com cláusula de 

cobertura pelo FCVS. Agravo em recurso especial. Falta de prequestionamento. 

Súmula n. 211-STJ. Saldo devedor. Correção pela TR. Possibilidade. Tabela 

Price. Anatocismo. Taxa de seguro. Limites da SUSEP. Taxa de administração. 

Irregularidade. Averiguação. Súmulas n. 5 e 7-STJ. Sucumbência mínima. 

Aferição. Súmula n. 7-STJ. Agravo regimental. Indevida inovação recursal. Falta de 

impugnação a alicerce da decisão agravada. Súmula n. 182-STJ.

[...]

4. Não é possível, em recurso especial, averiguar a ocorrência de anatocismo 

pela aplicação da Tabela Price, ou a higidez dos valores cobrados a título de 

seguro e taxa de administração, ante as Súmulas n. 5 e 7-STJ.

[...]

(AgRg no AREsp n. 437.025-RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 16.9.2014, DJe 24.9.2014)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. 

Sistema Financeiro de Habitação. Violação do art. 535 do CPC. Defi ciência na 

fundamentação. Súmula n. 284-STF. Tabela Price. Legalidade da sua utilização. 

Anatocismo. Súmulas n. 5 e 7-STJ. Honorários advocatícios. Grau de sucumbência. 

Reexame de matéria fática. Súmula n. 7-STJ.
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[...]

2. Impossível verifi car, em sede de recurso especial, se a aplicação da Tabela 

Price enseja a cobrança de juros sobre juros. Incidência das Súmulas n. 5 e 

7-STJ.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.313.022-RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 25.6.2013, DJe 5.8.2013)

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental no agravo de instrumento. 

Sistema Financeiro da Habitação - SFH. Ausência de violação do artigo 535, II, do 

CPC. Capitalização de juros. Tabela Price. Súmula n. 7-STJ. Critérios de amortização 

do saldo devedor. Legalidade. Contratos com cobertura do FCVS. Inaplicabilidade 

do CDC.

[...]

2. Esta Corte consolidou o entendimento de que a existência, ou não, de 

capitalização de juros decorrente do Sistema Francês de Amortização - Tabela 

Price, constitui questão de fato, insuscetível de análise na via do recurso 

especial. Incidência da Súmula n. 7-STJ. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp n. 

1.032.061-RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.3.2010; 

AgRg no REsp 958.248-RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

13.5.2011.

[...]

(AgRg no Ag n. 1.076.981-RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 21.8.2012, DJe 27.8.2012)

Processual Civil. Administrativo. Falta de prequestionamento. Súmulas n. 282-

STF e 356-STF. Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Tabela Price. Súmulas n. 5 

e 7-STJ. Quitação de capital e juros. Determinação legal específi ca. Fundamento 

inatacado. Determinação contratual. Súmulas n. 283-STF e 5-STJ.

[...]

2. As questões relativas ao exame da legalidade da Tabela Price não podem 

ser objeto de cognição, pois é uníssona a jurisprudência do STJ quanto ao não 

conhecimento de recurso especial fundado nesse tema, porquanto necessária 

a incursão no acervo fático-probatório do autos, e análise de cláusulas 

contratuais. Precedentes.

[...]

(REsp n. 954.588-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 6.3.2012, DJe 14.3.2012)
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Administrativo. Financiamento estudantil. Código de Defesa do Consumidor. 

Inaplicabilidade. Capitalização mensal. Análise de contrato e provas. Súmula n. 

5-STJ. Súmula n. 7-STJ.

[...]

3. Para verifi car se há ou não capitalização de juros decorrentes do Sistema 

Francês de Amortização (Tabela Price), seria necessário analisar cláusulas 

contratuais e provas documentais, o que é vedado em recurso especial. 

Inteligência das Súmulas n. 5-STJ e 7-STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 7.877-RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 

julgado em 20.10.2011, DJe 3.11.2011)

Processual Civil. Recurso especial. Alínea c. Não-demonstração da divergência. 

Contrato de financiamento estudantil. Tabela Price. Capitalização de juros. 

Reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais. 

Impossibilidade. Súmulas n. 5 e 7-STJ.

[...]

3. O STJ possui a orientação de que a capitalização de juros decorrente do 

Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, constitui questão de fato a 

ser dirimida com base em interpretação de cláusulas contratuais ou provas 

documentais, o que é insuscetível de revisão na via especial, consoante as 

Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 38.290-RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 11.10.2011, DJe 17.10.2011)

Processual Civil. Administrativo. Agravo regimental no recurso especial. 

Sistema Financeiro de Habitação. FCVS. Violação do art. 535 do CPC. Não-

ocorrência. Plano de Equivalência Salarial - PES. Correção do saldo devedor pelo 

mesmo índice aplicado à atualização das prestações mensais. Impossibilidade. 

Reajuste do saldo devedor do mútuo hipotecário antes da respectiva amortização. 

Legalidade. Sistema de amortização. Tabela Price. Seguros obrigatórios. Recálculo 

das prestações. Necessidade de reexame de matéria de prova. Súmula n. 7-STJ. 

Repetição de indébito em dobro. Má-fé não-confi gurada.

[...]

4. Para se constatar que a simples utilização da Tabela Price, mesmo quando 

não há amortização negativa, gera capitalização de juros, é indispensável o 

reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede 

de recurso especial, conforme o disposto na Súmula n. 7-STJ.

[...]
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(AgRg no REsp n. 933.393-PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, 

julgado em 10.2.2009, DJe 23.3.2009)

Recurso especial. Processual Civil e Administrativo. Sistema Financeiro da 

Habitação - SFH. Cobertura do Saldo Devedor pelo Fundo de Compensação de 

Variações Salariais - FCVS. Compensação dos valores pagos em excesso com 

saldo devedor. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Art. 23 da Lei da Lei n. 

8.004/1990. Capitalização dos juros. Impossibilidade. Sistemática da Tabela Price. 

Aferição. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 deste STJ. Defi ciência na fundamentação 

recursal. Falta de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF. Ausência de 

interesse em recorrer.

[...]

4. O exame a respeito da incidência, ou não, de capitalização de juros 

encartada na sistemática da Tabela Price demanda detida análise da prova 

dos autos e cláusulas do contrato de mútuo hipotecário avençado entre os 

litigantes, insindicáveis neste sodalício ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 

deste STJ, que respectivamente dispõem: A simples interpretação de cláusula 

contratual não enseja recurso especial; A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial (Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp n. 890.160-RS, 

Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 11 de abril de 2008; 

REsp n. 838.372-RS, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 

17 de dezembro de 2007; AgRg no REsp n. 907.754-RS, Relator Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, DJ de 7 de maio de 2007).

[...]

(REsp n. 848.855-RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

19.8.2008, DJe 15.9.2008)

SFH. Ação revisional. Cobertura pelo FCVS. CDC. Aplicação afastada pelo 

Tribunal de origem. Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 do STJ. Tabela Price. Aplicação. 

Verifi cação de anatocismo. Súmulas n. 5 e 7-STJ. CES. Incidência ao caso em tela 

obstada pelas Súmulas n. 5 e 7-STJ. Aplicação da TR como índice de correção do 

saldo devedor, em contratos com cláusula PES. Possibilidade somente ao reajuste 

das parcelas. Honorários. Sucumbência mínima. Sucumbência recíproca. Súmula 

n. 7-STJ.

[...]

III - A verificação de anatocismo ou não, pelo emprego da Tabela Price, 

esbarra nos óbices Sumulares n. 5 e 7 desta Corte. Precedentes: AGREsp n. 

587.284-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 31.5.2004 e AGA n. 542.435-RS, Rel. 

Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 14.3.2005.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.018.053-SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, 

julgado em 12.8.2008, DJe 27.8.2008)
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Administrativo e Processual Civil. SFH. Contrato de mútuo. Art. 535, 

II, do CPC. Omissão. Inexistência. Art. 2º, § 3º, da Lei n. 10.150/2000. Falta de 

prequestionamento. Tabela Price. Capitalização de juros. Súmula n. 7-STJ. Correção 

de saldo devedor. Aplicação da TR. Art. 6º, e, da Lei n. 4.380/1964. Limitação dos 

juros. Art. 6º, alínea c, da Lei n. 4.830/1964. Sistema de amortização do saldo 

devedor. Legalidade. Devolução em dobro das quantias cobradas indevidamente. 

Inaplicabilidade.

[...]

3. Inviável, no âmbito do recurso especial, verificar se a Tabela Price - 

sistema de amortização utilizado no contrato fi rmado pelas partes - acarreta a 

capitalização de juros, por requerer o reexame do conteúdo fático-probatório. 

Incidência da Súmula n. 7-STJ.

[...]

(REsp n. 920.944-RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

14.8.2007, DJ 27.8.2007, p. 213)

Administrativo. Sistema Financeiro de Habitação. Ausência de 

prequestionamento. Índice de reajuste do saldo devedor. Contratos celebrados 

antes da edição da Lei n. 8.177/1991. TR. Aplicabilidade da Tabela Price. Súmulas 

n. 5 e 7-STJ. Juros. Capitalização. Impossibilidade. Art. 6º, e, da Lei n. 4.380/1964. 

Limitação dos juros. Atualização monetária. Amortização do saldo devedor.

[...]

3. Incabível em sede de recurso especial o exame de questão relativa à 

aplicabilidade da Tabela Price, mormente no que diz respeito à incidência 

do critério de amortização negativa, se, para tanto, faz-se necessário o 

reexame dos elementos fático-probatórios considerados para o deslinde da 

controvérsia, sobretudo o teor do contrato de mútuo celebrado entre as partes. 

Inteligências das Súmulas n. 5 e 7-STJ.

[...]

(REsp n. 630.309-PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 

julgado em 10.4.2007, DJ 25.4.2007, p. 303)

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Ausência de 

prequestionamento. Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Não 

conhecimento. Sistema Financeiro de Habitação. Amortização. Tabela Price. 

Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca

[...]

3. O sistema de amortização pela “Tabela Price” pode importar a 

incorporação de juros sobre juros, circunstância essa cuja verificação não 
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é cabível em sede de recurso especial, já que supõe exame de prova e de 

interpretação de cláusula contratual (Súmulas n. 5 e 7-STJ). Precedentes.

[...]

(REsp n. 585.589-PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 17.5.2005, DJ 30.5.2005, p. 218)

No âmbito das Turmas de Direito Privado, o entendimento tem sido o 

mesmo.

Entre muitos outros julgados, confi ram-se os seguintes:

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Sistema Financeiro da 

Habitação. Tabela Price. Anatocismo. Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Recurso repetitivo.

1. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso repetitivo, já decidiu que 

não cabe ao STJ aferir a ocorrência de capitalização no desenvolvimento da 

relação contratual em decorrência do uso da Tabela Price, a teor das Súmulas 

n. 5 e 7-STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 483.497-RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, julgado em 9.9.2014, DJe 16.9.2014)

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Sistema Financeiro da 

Habitação. Ação revisional. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. 

Plano de Equivalência Salarial. Taxa referencial. Tabela Price. Seguro habitacional. 

Atualização do saldo devedor. Coefi ciente de Equiparação Salarial. Repetição do 

indébito. Má-fé não comprovada. Decisão agravada mantida.

[...]

4.- A análise da existência de capitalização de juros no sistema de 

amortização da Tabela Price afigura-se inviável na via estreita do Recurso 

Especial, pois a modifi cação do julgado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do 

Superior Tribunal de Justiça.

[...]

(AgRg no AREsp n. 509.684-RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

julgado em 19.8.2014, DJe 29.8.2014)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Processual Civil. Alegada 

violação ao art. 535 do CPC. Não ocorrência. Discussão sobre o tipo de contrato 

assinado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH. Súmulas n. 

5 e 7-STJ. Reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusula 

contratual. Alegação de anatocismo na aplicação da Tabela Price. Súmulas n. 5 e 

7-STJ. REsp n. 1.070.297-PR. Decisão mantida pelos próprios fundamentos.
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[...]

3. É inviável, em sede de recurso especial, saber se houve a utilização da 

Tabela Price com a capitalização de juros, por depender da interpretação de 

cláusula contratual e do reexame do conjunto fático-probatório, o que se sabe 

vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 desta eg. Corte Superior de Justiça. Nesse sentido, 

o Recurso Especial n. 1.070.297-PR, da relatoria do em. Min. Luis Felipe Salomão, 

DJe de 18.9.2009, afetado à eg. Segunda Seção com base no procedimento 

previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 233.848-SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 5.8.2014, DJe 21.8.2014)

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Sistema Financeiro da 

Habitação. Tabela Price. Apreciação das provas. Princípio do livre convencimento 

motivado. Reexame pelo STJ. Súmulas n. 5 e 7-STJ.

[...]

2. É incabível ao STJ aferir se há ou não capitalização de juros com a 

utilização da tabela Price, em face dos óbices das Súmulas n. 5 e 7-STJ. Recurso 

Especial repetitivo n. 1.070.297-PR.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.231.496-SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado em 18.3.2014, DJe 1º.4.2014)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Sistema Financeiro 

de Habitação. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. Falta de 

prequestionamento. Súmula n. 282-STF. Tabela Price e sucumbência. Súmula n. 

7-STJ. Taxa referencial (TR) e CES. Aplicabilidade. Sistema de prévio reajuste e 

posterior amortização. Possibilidade. Repetição do indébito em dobro. Ausência 

de má-fé. Inadmissibilidade.

[...]

3. Não compete ao STJ verifi car a existência de capitalização de juros com a 

utilização da Tabela Price por força das Súmulas n. 5 e 7. Precedente.

[...]

(AgRg no AREsp n. 198.188-RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 9.8.2013)

Agravo regimental. Recurso especial. Sistema Financeiro da Habitação. Violação 

ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Dissídio. Ausência de confi guração. Cotejo não 

realizado. Necessidade de inversão do ônus da prova. Impossibilidade de revisão. 

Súmula n. 7-STJ. Cerceamento de defesa. Apuração. Reexame fático-probatório. 

Tabela Price. Anatocismo. Análise. Impossibilidade. Súmulas n. 5 e 7-STJ.
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[...]

6. Inviável, em sede de recurso especial, a verificação da existência da 

capitalização de juros no sistema de amortização dos contratos regidos pelo 

sistema fi nanceiro da habitação, em face dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 desta 

Corte. Precedentes específi cos.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.257.546-RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 11.12.2012, DJe 18.12.2012)

Processo Civil. Agravo no recurso especial. Fundamentação. Ausente. 

Defi ciente. Súmula n. 284-STF. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou 

obscuridade. Não ocorrência. Prequestionamento. Ausência. Súmula n. 211-STJ. 

Tabela Price. Incidência de juros capitalizados. Reexame de prova. Súmulas n. 5 e 

7-STJ. Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico e similitude fática. Ausência.

[...]

- A existência, ou não, de capitalização de juros no sistema de amortização 

conhecido como Tabela Price, constitui questão de fato, a ser solucionada a 

partir da interpretação das cláusulas contratuais e/ou provas documentais e 

periciais, procedimento que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.203.656-MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 20.9.2012, DJe 27.9.2012)

Recurso especial. Ação revisional. Mútuo firmado no âmbito do Sistema 

Financeiro da Habitação. Insurgência casa bancária.

[...]

3. Incidência das Súmulas n. 5 e 7-STJ no que concerne à existência de 

capitalização de juros na Tabela Price. Tribunal local que asseverou que a 

contratação do sistema de amortização redunda em capitalização de juros, 

obstando a revisão do tema na instância extraordinária, por envolver matéria 

eminentemente fática.

[...]

(REsp n. 1.091.744-SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

21.6.2012, DJe 29.6.2012)

4. Assim, fi rmada essa premissa, remanesce a discussão sobre a forma pela 

qual deve o julgador chegar à conclusão acerca da existência/inexistência de 

capitalização com a utilização do Sistema Francês, ou Tabela Price.
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Ressalto que, a par de ser matéria de viés processual, comum, portanto, a 

todas as Seções do STJ, o questionamento acerca da legalidade da capitalização 

de juros ocorre em diversos tipos de fi nanciamento, cujo deslinde também é 

entregue às Turmas de Direito Público, como nos já citados fi nanciamentos 

imobiliários com suporte do Fundo de Compensação de Variações Salariais 

- FCVS e dos contratos referentes a fi nanciamento estudantil, casos em que 

diversos precedentes têm analisado a controvérsia sob a ótica da utilização 

da Tabela Price: AgRg no REsp n. 1.358.474-AL, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, julgado em 5.8.2014, DJe 13.8.2014; AgRg no REsp 

n. 1.318.172-RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 20.2.2014, DJe 6.3.2014; REsp n. 1.319.121-RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.9.2012, DJe 3.10.2012; AgRg no 

AREsp n. 7.877-RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 

20.10.2011, DJe 3.11.2011.

Nesse passo, é importante notar que a existência de juros capitalizados na 

Tabela Price tem gerado divergências inclusive nas instâncias ordinárias, razão 

pela qual compactuo com a preocupação - que é de todos - no sentido de não ser 

aceitável que os diversos tribunais de justiça das unidades federativas, somados 

aos regionais federais, possam cada qual manifestar entendimentos diversos 

sobre a utilização do Sistema Francês de amortização de fi nanciamentos.

Deveras, a dispersão jurisprudencial deve ser preocupação de todos e, 

exatamente por isso, é sempre conveniente afirmar que, “se a divergência 

de índole doutrinária é saudável e constitui importante combustível ao 

aprimoramento da ciência jurídica, o dissídio jurisprudencial é absolutamente 

indesejável, porquanto a ele subjaz, invariavelmente, pernicioso tratamento 

desigual a jurisdicionados com o mesmo direito alegado, na contramão dos mais 

caros alicerces do Estado Democrático de Direito e erodindo, deveras, a própria 

higidez do ordenamento jurídico pátrio” (REsp n. 753.159-MT).

Não parece possível que uma mesma tese jurídica - saber se a Tabela 

Price, por si só, representa capitalização de juros - possa receber tratamento 

absolutamente distinto, a depender da unidade da Federação e se a jurisdição é 

federal ou estadual.

Porém, a meu juízo, para a solução da questão, as “regras de experiência 

comum” e as “as regras da experiência técnica” devem ceder vez à necessidade de 

“exame pericial” (art. 335, CPC), cabível sempre que a prova do fato “depender 

do conhecimento especial de técnico” (art. 420, I, CPC).
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Sobre o tema referente à prova técnica, confi ra-se o autorizado magistério 

de Humberto Th eodoro Júnior:

Não raras vezes, portanto, terá o juiz de se socorrer de auxílio de pessoas 

especializadas, como engenheiros, agrimensores, médicos, contadores, químicos, 

etc., para examinar as pessoas, coisas ou documentos envolvidos no litígio e 

formar sua convicção para julgar a causa, com a indispensável segurança.

Aparece, então, a prova pericial como o meio de suprir a carência de 

conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para apuração dos fatos 

litigiosos.

[...]

O juiz, enfi m, não está adstrito ao laudo (art. 436), mas, ao recusar o trabalho 

técnico, deve motivar fundamentadamente a formação de seu convencimento 

em rumo diverso.

O que de forma alguma se tolera é desprezar o juiz o laudo técnico para substituí-

lo por seus próprios conhecimentos científicos em torno do fato periciado. 

Eventualmente, o magistrado pode deter cultura técnica além da jurídica, mas não 

poderá utilizá-la nos autos, porque isto equivaleria a uma inaceitável cumulação 

de funções inconciliáveis. Assim como o juiz não pode ser testemunha no processo 

submetido a seu julgamento, também não pode ser, no mesmo feito, juiz e perito. 

A razão é muito simples: se ao julgar, ele invoca dados que só seu conhecimento 

científi co lhe permite alcançar, na verdade estará formando sua convicção a partir 

de elementos que previamente não passaram pelo crivo do contraditório, e que, 

efetivamente, nem sequer existem nos autos. Todo meio de convencimento, 

para ser útil ao processo, tem de obedecer ao respectivo procedimento legal 

de produção dentro dos autos, sempre com inteira submissão ao princípio do 

contraditório. Quod non est in actis no est in mundo. Informes técnicos, estranhos 

ao campo jurídico, portanto, somente podem penetrar no processo por intermédio 

de laudo pericial produzido na forma da lei, por perito regularmente nomeado para 

a diligência probatória (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual 

civil, vol. I. 52 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 486-493).

Realmente, diversos trabalhos são publicados no sentido de não haver 

anatocismo na utilização da Tabela Price - a alguns, inclusive, fez-se referência 

no amplo material carreado aos autos pelos amici curiae.

Porém, há diversos outros em direção exatamente oposta, como, por 

exemplo, o trabalho também científico publicado pelo Departamento de 

Matemática Aplicada - Instituto de Matemática e Estatística - da Universidade 

de São Paulo (USP) - Saldo Capitalizável e Saldo Não Capitalizável: Novos 

Algoritmos para o Regime de Juros Simples, de Frank Michael Forger, no sentido 

de que “a metodologia usual e atualmente praticada pelas instituições fi nanceiras 
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no Brasil na administração de créditos [...] implica, necessária e inevitavelmente, 

em capitalização de juros, ainda que de forma camufl ada”. O autor da tese lembra, 

inclusive, afi rmação do próprio Richard Price, segundo quem sua fórmula é 

baseada na contagem de juros compostos - compound interest.

Colho também do trabalho Tabela Price e Anatocismo, de Luis Roberto 

Antonik e Márcio da Silva Assunção, publicado pela Universidade Metodista 

de Piracicaba (UNIMEP), as duas correntes existentes sobre o tema, ao fi nal do 

qual tentam os autores demonstrar que o anatocismo é inerente à utilização da 

Tabela Price, verbis:

O objetivo deste trabalho é apresentar as duas diferentes visões contraditórias 

existentes sobre o assunto. Uma, que é vigente no sistema fi nanceiro e defendida 

pela maioria, de que não existe o anatocismo na Tabela Price pois não há 

juro sobre juro. Os juros são cobrados mensalmente e não se incorporam ao 

principal. A outra visão, defendida no meio jurídico, é de que o anatocismo já está 

embutido na Tabela Price, pois essa já é calculada no contexto do juro composto, 

o que realmente é uma verdade exposta até no trabalho do autor inglês. Como 

metodologia, partimos do conceito de fl uxo de caixa descontado para visualizar 

que o juro composto está implícito no sistema Price de amortização; não há como 

negar o anatocismo. (sem grifo no original)

As contradições, os estudos técnicos dissonantes e as diversas teorizações 

só demonstram o que já se afi rmou no precedente paradigma de minha relatoria, 

que, em matéria de Tabela Price, nem “sequer os matemáticos chegam a um 

consenso”.

Nessa seara de incertezas, cabe ao Judiciário conferir a solução ao caso 

concreto, mas não lhe cabe imiscuir-se em terreno movediço nos quais os 

próprios experts tropeçam.

Os juízes não têm conhecimentos técnicos para escolher entre uma teoria 

matemática e outra, uma vez que não há perfeito consenso neste campo. Não há 

como saber sequer a idoneidade de cada trabalho publicado nessa área.

Com efeito, se bem compreendido, o dissídio jurisprudencial quanto 

à utilização ou vedação da Tabela Price decorre, por vezes, dessa invasão do 

magistrado ou tribunal em questões técnicas, estabelecendo, a seu nuto, que o 

chamado Sistema Francês de Amortização é legal ou ilegal.

Porém, penso que não pode o STJ - sobretudo, e com maior razão, porque 

não tem contato com as provas dos autos - cometer o mesmo equívoco por vezes 

observado, permitindo ou vedando, em abstrato, o uso da Tabela Price.
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É que, se a análise acerca da legalidade da utilização do Sistema Francês 

de Amortização passa, necessariamente, pela averiguação da forma pela qual 

incidiram os juros, nem a legalidade nem a ilegalidade do uso da Tabela Price pode 

ser reconhecida em abstrato, sem apreciação dos contornos do caso concreto.

4.1. A solução, segundo penso, é outra.

O melhor para a segurança jurídica, parece-me, é ajustar o procedimento 

adotado nas instâncias ordinárias, corrigindo as hipóteses de deliberações 

arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto.

É dizer, quando o juiz ou o Tribunal, ad nutum, afi rmar a legalidade ou 

ilegalidade da Tabela Price, sem antes verifi car, no caso concreto, a ocorrência ou 

não de juros capitalizados (compostos ou anatocismo), há ofensa aos arts. 131, 

333, 335, 420, 458 ou 535 do CPC, ensejando novo julgamento com base nas 

provas ou nas consequências de sua não produção, levando-se em conta o ônus 

probatório de cada litigante.

Essa solução foi conferida pela Quarta Turma, no julgamento do REsp 

n. 952.569-SC, relator Ministro João Otávio de Noronha. No caso, a sentença 

havia extinto o processo sem resolução de mérito e o Tribunal, valendo-se da 

teoria da “causa madura” (art. 515, § 3º, CPC), julgou diretamente o mérito 

afi rmando que a Tabela Price era ilegal porque incorporaria juros capitalizados. 

A Turma anulou o acórdão e determinou a realização de perícia, porquanto a 

matéria não era exclusivamente de direito, como exige o art. 515, § 3º, CPC.

Nessa direção se manifestou o ilustre relator:

A irresignação merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente 

afi rmado que é questão de fato a verifi cação se na utilização da Tabela Price, existe 

capitalização de juros, pois necessária a interpretação de cláusulas contratuais e de 

provas documentais e periciais em cada caso concreto.

[...]

Por sua vez, dispõe o § 3º do art. 515 do CPC que, “nos casos de extinção do 

processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo 

a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições 

de imediato julgamento”.

Desta forma, tendo em vista que o julgamento envolve questão de fato, não 

se tratando de matéria exclusivamente de direito, inviável se faz a aplicação do 

referido dispositivo, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que 
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haja novo pronunciamento, após porém, a devida dilação probatória que visa 

comprovar a existência ou não de capitalização de juros no presente caso (sem grifo 

no original).

A ementa do acórdão fi cou assim redigida:

Agravo regimental no recurso especial. Sistema Financeiro Nacional. Tabela 

Price. Capitalização de juros. Verificação. Questão de fato. Necessidade de 

verifi cação de provas. Art. 515, § 3º, do CPC. Inaplicabilidade.

1. É questão de fato verifi car se, na utilização da Tabela Price, existe capitalização 

de juros, pois, para tanto, faz-se necessária a interpretação de cláusulas contratuais e 

de provas documentais e periciais.

2. Se o julgamento da questão não envolve matéria exclusivamente de direito, é 

inviável a aplicação do art. 515, § 3º, do CPC.

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 952.569-SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta 

Turma, julgado em 10.8.2010, DJe 19.8.2010)

Na mesma linha - acolhendo a tese acerca da necessidade de prova técnica 

para a aferição da capitalização de juros -, confi ram-se os seguintes precedentes:

SFH. Contrato. Revisão. Tabela Price. Incidência de juros capitalizados. Reexame 

de prova. Súmulas n. 5 e 7-STJ.

- A existência, ou não, de capitalização de juros no sistema de amortização 

conhecido como Tabela Price, constitui questão de fato, a ser solucionada a 

partir da interpretação das cláusulas contratuais e/ou provas documentais e 

periciais, procedimento que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7-STJ.

- Do ponto de vista estritamente econômico-financeiro, a taxa efetiva de 

juros pressupõe capitalização. Isto é, temos a taxa nominal, em que o período 

de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquele a que 

a taxa está referida (ex: 12% ao ano, com capitalização mensal), e a taxa efetiva, 

em que tais períodos coincidem (ex: 1% ao mês, com capitalização mensal). Em 

outras palavras, na taxa efetiva de juros a unidade de tempo de referência é igual 

à unidade de tempo dos períodos de capitalização.

A despeito disso, em contratos bancários é comum o uso de metodologias 

próprias de cálculo de juros, inclusive com a utilização equivocada de termos 

econômico-financeiros, sem rigorismo técnico. Diante disso, somente por 

intermédio de cálculos matemáticos é possível certifi car-se quanto à existência 

ou não de capitalização nas taxas de juros aplicadas ao negócio.

Recurso especial a que se nega provimento.
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(REsp n. 894.682-RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

13.10.2009, DJe 29.10.2009)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Financiamento imobiliário. 

Taxa referencial. Questão já pacifi cada por esta Corte Superior. Súmula n. 83-STJ. 

Tabela Price. Anatocismo. Necessidade de aferição em cada caso concreto. Prova 

pericial. Indeferimento. Cerceamento de defesa ocorrido. Agravo regimental 

desprovido.

1. “Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice 

aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da 

vigência da Lei n. 8.177/1991” (Enunciado n. 454-STJ).

2. Deve ser concedida, em cada caso concreto, a oportunidade de a parte 

demonstrar, por todos os meios de prova admitidos em direito, a existência ou 

não de anatocismo no sistema de amortização conhecido como Tabela Price.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 219.959-SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 18.2.2014, DJe 28.2.2014)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Exaurimento de instância. 

Contrato de mútuo. Revisão. Capitalização. Tabela Price. Prova pericial. Agravo 

regimental a que se nega seguimento.

1. Ao contrário do alegado pela agravante, a recorrida esgotou as vias 

ordinárias antes da interposição do recurso especial perante esta Corte.

2. A Corte local não pode afastar a aplicação da Tabela Price sem a 

realização da prova requerida pela recorrida, visando demonstrar a existência 

de capitalização de juros.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 420.450-DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 1º.4.2014, DJe 7.4.2014)

Processual Civil e Administrativo. Crédito imobiliário. Tabela Price. Anatocismo. 

Necessidade de aferição em cada caso concreto. Prova pericial. Indeferimento. 

Cerceamento de defesa ocorrido.

1. Esta Corte tem fi rmado o entendimento de que a análise da existência de 

anatocismo na Tabela Price deve ser feita com detida incursão no contrato e nas 

provas de cada caso concreto.

Precedentes.

2. Diante disso, não se mostra correto o indeferimento da prova pericial 

solicitada pelos autores com o objetivo de comprovar o alegado anatocismo, 

sob o fundamento apenas de inexistência, abstratamente considerada, desse 

procedimento na Tabela Price.
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3. Cerceamento de defesa reconhecido na hipótese.

4. Recurso especial conhecido e provido, para acolher o pedido alternativo 

de anulação de todos os atos processuais desde a sentença que julgou 

antecipadamente a lide, inclusive.

(REsp n. 877.541-SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

23.4.2009, DJe 19.5.2009)

Agravo regimental. Sistema Financeiro da Habitação. Cerceamento de defesa. 

Tabela Price. TR. Agravo improvido.

[...]

II - Decidiu a Terceira Turma desta Corte, no julgamento do REsp n. 410.775-PR, 

que a “existência, ou não, de capitalização de juros no sistema de amortização 

conhecido como Tabela Price, constitui questão de fato, a ser solucionada a 

partir da interpretação das cláusulas contratuais e/ou provas documentais e 

periciais, quando pertinentes ao caso”.

III - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífi ca quanto à “ausência 

de vedação legal para utilização da TR como indexador do contrato sob exame, 

ainda que anterior à Lei n. 8.177/1991, desde que seja o índice que remunera a 

caderneta de poupança, critério este avençado” (EDclEREsp n. 453.600-DF, Corte 

Especial, Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 24.4.2006).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 888.732-SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

julgado em 18.9.2008, DJe 3.10.2008)

4.2. Deveras, a jurisprudência do STJ deve manter-se coerente com suas 

bases jurídicas. Na medida em que se reconhece, por inúmeros precedentes já 

consolidados, que eventual capitalização de juros na Tabela Price é questão de 

fato, há de franquear às partes a produção da prova necessária à demonstração 

dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa e 

invasão do magistrado em seara técnica com a qual não é afeita.

Ressalte-se que a afirmação, em abstrato, acerca da ocorrência de 

capitalização de juros quando da utilização da Tabela Price - como reiteradamente 

se constata - tem dado azo a insurgências tanto dos consumidores quanto das 

instituições financeiras, haja vista que uma ou outra conclusão dependerá 

unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma 

ideológica, por vez às cegas e desprendida da prova dos autos - em não raros 

casos, também, simplesmente inexistente.
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Assim, reservar à prova pericial tal análise, de acordo com as particularidades 

do caso concreto, a meu juízo, é solução que benefi cia tanto os mutuários como 

as instituições fi nanceiras, porquanto nenhuma das partes fi cará ao alvedrio de 

valorações superfi ciais do julgador acerca de questão técnica.

É providência que, segundo penso, pode colocar termo à imemorial 

divergência existente entre tribunais diversos, e que, como afi rmado, não se 

hospeda exatamente em questões jurídicas, mas em matéria acerca da qual, em 

regra, deveria o magistrado se abster de manifestar juízo de valor.

4.3. Caso adotado o entendimento ora apresentado por esta eg. Corte, 

de fato, já se anteveem questões relacionadas à difi culdade de produção da 

prova pericial, tendo em vista que, em não raras vezes, o autor da demanda é 

consumidor e/ou benefi ciário de justiça gratuita (Lei n. 1.060/1950).

Porém, essa aparente difi culdade pode ser solucionada a partir da correta 

distribuição do ônus da prova e do ônus de custear a prova, temas esses com 

farta jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça.

No caso de o autor ser consumidor e o magistrado determinar, de forma 

fundamentada, a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC, a parte ré - instituição fi nanceira - deverá produzir a prova pericial. É 

certo que, nessas hipóteses, a inversão do ônus da prova não acarreta a inversão 

do ônus de custear a prova. Assim, nesse caso, ao invés de determinar ao réu que 

adiante os honorários do perito - a instituição fi nanceira poderá fazê-lo apenas 

se assim desejar -, o magistrado deverá resolver a controvérsia com base nas 

consequências processuais da não produção da prova.

Com efeito, na hipótese de inverter-se o ônus da prova contra a instituição 

financeira ré e esta não providenciar sua produção, em regra - e sempre 

observados os contornos do caso concreto -, tem-se por não provado o fato que 

seria objeto da prova, vale dizer, no particular, que a cobrança na forma que está 

prevista no contrato não capitaliza juros. Isso porque, tal como anteriormente 

reconhecido, se tal capitalização é questão fática, é certo que sobre fatos incidem 

os efeitos da prova não produzida em relação a quem recaía tal ônus.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes precedentes, entre muitos outros:

Civil. Processual. Monitória. Relação de consumo. Inversão ônus probatório. 

Honorários periciais. Pretensão de atribuir-se o ônus de pagamento à parte 

contrária. Descabimento.
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I. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não acarreta o 

encargo fi nanceiro de custear as despesas pela parte adversa, mas, apenas, o faz 

arcar com as conseqüências jurídicas pertinentes.

II. Precedentes.

III. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 683.518-DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

julgado em 21.11.2006, DJ 26.2.2007, p. 596)

Agravo regimental no agravo regimental no agravo (art. 544 do CPC). Na 

origem, trata-se de agravo de instrumento no bojo de ação de indenização por 

danos decorrentes de contaminação proveniente do descarte de material de 

limpeza de tanques da Petrobrás no Município de São Sebastião (SP). Decisão 

monocrática que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso 

especial a fi m de afastar a obrigação pelo adiantamento dos honorários periciais 

decorrente da inversão do ônus probatório. Irresignação da empresa petrolífera.

[...]

3. Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. Não é lícito 

obrigar a parte contra quem o ônus da prova foi invertido a custear os honorários 

do perito, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar 

com as conseqüências processuais da omissão. Precedentes.

4. O recurso apresentado às fl s. 656-662 não é admissível em razão da violação 

ao princípio da unirrecorribilidade, a ensejar a aplicação do óbice da preclusão 

consumativa.

5. Agravo regimental desprovido e petitório de fl s. 656-662 não conhecido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 153.797-SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, julgado em 5.6.2014, DJe 16.6.2014)

Por outro lado, caso o ônus da prova permaneça com benefi ciário da justiça 

gratuita (geralmente, consumidor), igualmente não cabe impor ao réu o ônus 

de custear sua produção - salvo se exclusivamente por ele requerida (art. 33 do 

CPC). Nessa hipótese, há que buscar expert que aceite confeccionar a perícia 

sem adiantamento de honorários, para recebê-los ao fi nal da parte sucumbente 

ou do Estado, no caso de a sucumbência recair sobre o benefi ciário da Lei n. 

1.060/1950, ou, ainda, deverá ser nomeado técnico de estabelecimento ofi cial 

especializado ou repartição administrativa do ente público responsável pelo 

custeio da prova pericial.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes precedentes:

Processual Civil. Agravo regimental. Justiça gratuita. Honorários periciais. 

Prescrição. Prazo quinquenal. Pagamento. Obrigação do Estado. Súmula n. 83-STJ.
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1. É quinquenal o prazo de prescrição para a cobrança dos honorários do perito 

quando a parte vencida for benefi ciária da gratuidade de justiça, consoante os 

arts. 12 da Lei n. 1.060/1950 e 1º do Decreto n. 20.910/1932.

2. Conforme a recente e reiterada jurisprudência de ambas as Turmas 

que compõem a Primeira Seção do STJ, é dever do Estado arcar com o ônus 

do pagamento dos honorários periciais nos casos em que o beneficiário da 

assistência judiciária gratuita fi car sucumbente.

3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do 

STJ. Incidência da Súmula n. 83-STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.338.974-MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 22.5.2014)

Direito Processual Civil. Recurso especial. Ação cautelar de produção 

antecipada de prova. Assistência judiciária gratuita. Inclusão dos honorários do 

perito. Responsabilidade do Estado pela sua realização.

1. Nos termos da jurisprudência dominante deste Tribunal, os benefícios da 

assistência judiciária gratuita incluem os honorários do perito, devendo o Estado 

assumir os ônus advindos da produção da prova pericial.

2. Caso o perito nomeado não consinta em receber seus honorários 

futuramente, do Estado ou do réu, se este for vencido, deve o juiz nomear 

outro perito, devendo a nomeação recair em técnico de estabelecimento 

ofi cial especializado do ente público responsável pelo custeio da prova pericial. 

Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.356.801-MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 18.6.2013, DJe 24.6.2013)

Recurso especial. Processual Civil. Assistência judiciária. Perícia requerida 

por ambas as partes. Adiantamento dos honorários do perito. Imposição à ré. 

Impossibilidade.

1. O artigo 33 do Código de Processo Civil estabelece que “cada parte pagará 

a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga 

pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por 

ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz”, não podendo, por isso, 

ser imposto à ré o adiantamento dos honorários, relativos à perícia também 

requerida pela autora.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 955.976-MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 12.4.2011, DJe 4.5.2011)
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5. O caso concreto é realmente emblemático e retrata bem o voluntarismo 

existente na análise de controvérsias desse jaez.

A sentença julgou antecipadamente a lide, afastando a utilização da Tabela 

Price porquanto esse método, segundo o entendimento do juízo de piso, contaria 

juros sobre juros. Vale dizer, manifestou entendimento contrário ao interesse da 

instituição fi nanceira, sem que nenhuma prova fosse produzida.

A fundamentação, no particular, foi a seguinte:

De fato, não há como negar a incidência de capitalização de juros no sistema, 

o que se constata pela circunstância de que os juros são calculados por ocasião 

de cada pagamento, incidentes sobre o saldo devedor. Como somente a 

amortização é deduzida do saldo devedor, os juros jamais são abatidos, o que 

acarreta amortização menor e pagamento de juros maiores em cada prestação.

[...]

A própria insistência em utilizar a tabela price, em detrimento de outros sistemas, 

está a escancarar que existe capitalização, gerando vantagem ao banco. Veja-se que, 

se não é pela capitalização, não se aponta qualquer outro motivo que determine 

tanta insistência em manter o sistema. (fl . 228)

O acórdão recorrido, no que concerne ao pleito de realização de prova 

técnica, rejeitou a preliminar de nulidade do processo, nos termos da seguinte 

fundamentação:

Não merece guarida a alegação de cerceamento de defesa, derivado 

do julgamento antecipado da lide. É que a matéria controvertida nos autos é 

eminentemente de direito, prescindindo, para a solução da lide, da produção de 

prova técnica. (fl . 365)

No ponto relativo à Tabela Price, o acórdão recorrido deu provimento 

ao recurso de apelação da instituição fi nanceira para permitir a utilização do 

método francês - vale dizer, de forma contrária à sentença e aos interesses do 

consumidor, mas ainda sem apreciação de nenhuma prova -, nos termos da 

seguinte fundamentação:

A singela opção pela Tabela Price, conquanto não se ignore a onerosidade que 

lhe é ínsita, não acoima de nula a avença, tampouco a cláusula que a prevê.

Trata-se de método amplamente utilizado, que visa “justamente à amortização 

inicial dos juros remuneratórios, de tal sorte que o principal começa a decrescer, 

com maior intensidade, à medida que se aproxima a fase fi nal do fi nanciamento, 

inexistindo, pois, qualquer evidência de que o pagamento de todas as prestações não 



Jurisprudência da CORTE ESPECIAL

RSTJ, a. 26, (236): 17-97, outubro/dezembro 2014 95

sejam capazes de proporcionar o adimplemento integral da obrigação, sem saldo 

devedor”, conforme bem sublinhado pelo Em. Des. Luiz Ary Vessini de Lima, na 

Apelação Cível n. 70001399666.

De outro lado, a capitalização dos juros que é observada no indigitado método de 

amortização, não denota anatocismo.

Ao revés, segundo homótono posicionamento desta Célula Julgadora, inexiste 

vedação à capitalização mensal de juros, já que autorizada pela Lei n. 4.595/1964, 

que revogou o Decreto n. 22.626/1933. Nesse norte, o seguinte aresto:

Sistema Financeiro da Habitação. Processual Civil. (...) Juros. 

Capitalização. Possibilidade. Percentual. Limitação. Inaplicabilidade 

da Lei de Usura às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional 

- Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de limitação 

constitucional. Possibilidade de capitalização mensal. (...) Preliminar acolhida 

para desconstituir a sentença em parte. Apelação do réu procedente e 

improcedente o recurso do autor. Ação julgada improcedente. Unânime. 

(Apelação Cível n. 70009843871, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28.4.2005)

E, ainda, excerto da Apelação Cível n. 191150200, citado pelo insigne Des. 

Paulo Antônio Kretzmann na Apelação Cível n. 70010621787:

Não há que se falar em incidência da Lei da Usura ou respeito à Súmula n. 

121 do STF, após o advento da Lei n. 4.595/1964, encontrando-se superada pela 

Súmula n. 596. A matéria mereceu enfrentamento pelo STF: Juros capitalizados. 

Cobrança pelo banco. Legalidade. Aplicação da Súmula n. 596 do STF. Não é 

ilegal a cobrança de juros capitalizados, desde que efetuada por instituição 

pública ou privada que integra o Sistema Financeiro Nacional (RJ,599/191-

192). (grifei).

Assim, não evidenciada qualquer ilegalidade na aplicação da Tabela Price, 

sistema de amortização pactuado pelos litigantes, bem como na capitalização de 

juros, que lhe é ínsita, é de ser mantidos os termos pactuados, reformando-se, no 

tópico, a decisão vergastada.

A recorrente opôs embargos de declaração, no que interessa, para arguir a

[...] imprescindibilidade de produção da prova pericial, para fi m de se constatar, 

essencialmente, a ocorrência da capitalização mensal de juros e de amortização 

negativa no contrato de fi nanciamento, sob pena de contrariar os artigos 130 e 330 

do Código de Processo Civil (fl . 382). (grifado no original)

Os embargos foram rejeitados, mantendo-se, em suma, o desacolhimento 

da tese de cerceamento de defesa.
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Daí por que o recurso especial alegou - e, a meu juízo, com razão - ofensa 

aos arts. 130 e 330 do CPC, tendo em vista que, segundo o entendimento da 

recorrente, se mostrava imprescindível a realização de prova pericial para o fi m 

de comprovar a ocorrência de capitalização mensal de juros e de amortização 

negativa do contrato. A prova técnica, segundo penso, é absolutamente 

necessária para aferir, em concreto, a existência ou não de cobrança de juros não 

lineares no contrato em apreço, bem como a alegada amortização negativa.

6. Diante do exposto, para os fi ns do art. 543-C do CPC, encaminho as 

seguintes teses:

a) a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que 

em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização 

de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), 

que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior 

Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas n. 

5 e 7 do STJ;

b) é exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros 

seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção 

de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, 

incompatíveis, portanto, com fi nanciamentos celebrados no âmbito do Sistema 

Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que 

acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964;

c) em se verifi cando que matérias de fato ou eminentemente técnicas 

foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, 

para que seja realizada a prova pericial.

7. No caso em exame, conheço parcialmente do recurso especial e, na 

extensão, dou-lhe provimento para anular a sentença e o acórdão, determinando 

a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não 

capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros 

exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais 

pontos trazidos no recurso.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Senhora Presidente, as 

ponderações do Sr. Ministro Raul Araújo são bem plausíveis. Mas entendo 
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que a solução dada pelo Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, no voto, para mim 

é a mais consentânea. Ainda que haja essa postura ideológica de matemáticos, 

dos experts, portanto, na origem, essa prova será objeto de contrastação ou 

contestação das partes em tempo e momento próprios nas vias ordinárias.

E talvez, Sr. Ministro Raul Araújo, com essa delimitação feita pelo Sr. 

Ministro Luis Felipe Salomão, aqui, de ser condição sine qua a existência 

de perícia, quem sabe essa divergência que hoje existe nas cortes ordinárias 

comessem a se dissipar já que, lamentavelmente, se coloca o tema dentro da álea. 

Ou seja, se cai com o juiz que tem algum pendor contábil, ele terá facilidade, 

capacidade, de discriminar ou de fazer o distinguishing. De outra forma, se 

não for assim, ele terá de se louvar, como deve se louvar o juiz, porque ele não 

pode ser um generalista na análise da prova técnica que submeterá ao rito do 

contraditório.

De forma que, com todas as vênias, penso que as ponderações de V. Exa., 

Sr. Ministro Raul, são absolutamente pertinentes. Mas para nós, na conformação 

constitucional dada ao Superior Tribunal de Justiça, seria inviável revisar a 

jurisprudência assentada até aqui, salvo se futuramente nós consigamos chegar 

a uma conclusão como, por exemplo, no âmbito do Conselho da Justiça Federal 

já se chegou, moldar-se uma tabela de cálculos para Justiça Federal, inserindo 

nesta tabela um item, também, em relação à Tabela Price. Mas isso deixaríamos 

para um momento posterior. Até aqui penso que se houve com correção e acerto 

o eminente Ministro Relator pelas razões que ora exponho.

Sra. Presidente, acompanho o voto do eminente Ministro Relator 

integralmente.




