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EMENTA

Administrativo. Processual Civil. Servidor estadual. Progressão 

funcional. Lei Estadual n. 16.645/2007. Ausência de revogação da Lei 

Estadual n. 13.467/2000 e da Resolução n. 367/2001. Necessidade de 

vaga para progressão de classe. Critério com amparo legal. Observância 

da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n. 101/2000. 

Precedente do CNJ. Ausência de direito líquido e certo.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no 

qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental de reversão 

do indeferimento de pedido de progressão vertical de servidora do 

Tribunal de Justiça, com base na alegação de desnecessidade de pré-

existência de vaga para passagem à classe funcional superior.

2. A recorrente alega que teria direito líquido e certo à progressão 

vertical da classe C para a classe B na carreira de agente judiciária com 

base no advento da Lei Estadual n. 16.645/2007 que teria revogado 

implicitamente a exigência de vaga prévia para progressão, existente 

na Lei Estadual n. 13.467/2000. Assim, alega que não haveria amparo 

legal para a exigência de vaga prévia para outorga de progressão, como 

previsto no art. 27 da Resolução n. 367/2001.

3. O parágrafo único do art. 9º da Lei Estadual n. 16.645/2007 

indica expressamente que os critérios da Lei Estadual n. 13.467/2000 

seriam aplicáveis, além de a análise do sistema estadual não 

possibilitar o raciocínio que a Resolução n. 367/2001 teria sido 

revogada. Ainda, está evidente que referida Resolução que explicita 
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no art. 29 a necessidade de controlar a repercussão fi nanceira da 

progressão funcional de servidores está construída com atenção à Lei 

Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

como observou o colegiado do Conselho Nacional de Justiça quando 

da apreciação do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 

0005732-69.2012.2.00.0000, publicado no DJe em 1º.7.2013.

Recurso ordinário improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça “Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro 

Mauro Campbell Marques, acompanhando o Sr. Ministro Humberto Martins, 

a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos 

do voto do Sr. Ministro-Relator.” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og 

Fernandes e Mauro Campbell Marques (Presidente) (voto-vista) votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Assusete Magalhães, nos 

termos do art. 162, § 2º, do RISTJ.

Brasília (DF), 16 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 19.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso ordinário em 

mandado de segurança interposto por Silmara Corrêa, com fundamento no art. 

105, inciso II, alínea b, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl . 360, e-STJ):

Mandado de segurança. Servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

Promoção vertical. Existência de vaga. Lei n. 16.645/2007. Não alteração integral 

da Lei n. 13.467/2000. Vigência da Resolução TJMG n. 367/2001. Impossibilidade 

de reconhecimento de promoções automáticas. Ausência de direito líquido e certo. 
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Oferecimento de vagas. Observância à repercussão fi nanceira e limites orçamentários. 

Legalidade. Precedente do CNJ. Segurança denegada. - Não se podendo concluir 

que, com o advento da Lei n. 16.645/2007, a promoção vertical do servidor do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas passou a ser automática, não há se falar 

em direito líquido e certo à pretendida melhoria funcional. - Afi gura-se legal 

a conduta da Administração em compatibilizar o oferecimento de vagas para 

promoção vertical à repercussão fi nanceira e aos seus limites orçamentários. 

Precedente CNJ.

Nas razões do recurso ordinário (fl s. 386-421, e-STJ), a impetrante defende 

que teria direito líquido e certo à promoção vertical, com base no art. 39, § 1º, I 

da Constituição Federal. No cerne, alega que a Lei Estadual n. 16.645/207 teria 

revogado implicitamente a exigência de vaga específi ca para progressão, nos 

termos da Resolução n. 367/2001 do Tribunal de Justiça. Alega que a vedação 

em progredir na carreira com base em tal argumento não seria possível, uma vez 

que obstaria a ascensão funcional com base em critério não previsto na lei. Alega 

que haveria previsão orçamentária para tanto.

Contrarrazões nas quais se alega que o ato reputado coator somente 

cumpre a legislação estadual aplicável e a Resolução TJMG n. 376/2001 (fl s. 

429-433, e-STJ).

Parecer do Ministério Público Federal que opina no sentido do não 

provimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa (fl. 446, 

e-STJ):

Recurso em Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Outro objetivando garantir a 

progressão vertical da impetrante na carreira de Agente Judiciário. Acórdão do 

Eg. Tribunal de Justiça de MG que denegou o writ postulado. Recurso ordinário 

fundado no art. 105 II b da Constituição Federal. Alegação de existência de direito 

líquido e certo à progressão vertical pretendida. Não demonstração. Progressão 

vertical estabelecida pela Lei Estadual n. 13.467/2000. Alteração promovida 

pela Lei Estadual n. 16.645/2007 que deixou de prever com especificidade o 

número de cargos para cada classe do quadro de pessoal na espécie. Disposições 

legais que importam em aumento da despesa pública. Necessidade de limitação 

das despesas com pagamento de funcionários públicos nos termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no caso. Edição da Resolução n. 367/2001 impondo o 

atendimento à repercussão fi nanceira e à disponibilidade orçamentária. Ausência 

de violação ao princípio da legalidade. Parecer pelo não provimento do recurso 

ordinário ora apreciado.

É, no essencial, o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Deve ser negado provimento 

ao recurso ordinário.

Em apertada síntese, a recorrente é agente judiciária do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais e alega que teria direito líquido e certo à progressão 

vertical da classe C para a classe B. Postula tal direito com base no advento da 

Lei Estadual n. 16.645/2007 que teria revogado implicitamente a exigência 

de vaga prévia para progressão, existente na Lei n. 13.467/2000. Assim, alega 

que não haveria amparo legal para a exigência de vaga prévia para outorga de 

progressão, como previsto no art. 27 da Resolução n. 367/2001.

Não assiste razão à recorrente:

Como bem indicado pelo Tribunal de origem, a Lei Estadual n. 

16.645/2007, no parágrafo único do art. 9º prevê a necessidade de atender aos 

ditames da Lei Estadual n. 13.467/2000, bem como da Resolução específi ca do 

Tribunal de Justiça. Transcrevo (fl s. 363-365, e-STJ):

Na hipótese em apreço, todavia, não se verifi ca a presença de direito líquido e 

certo, tampouco qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo 

combatido, a ensejar a concessão da ordem impetrada. Senão vejamos.

O primeiro ponto que se faz relevante destacar, após atenta leitura da Lei 

n. 16.645/2007, é que tal norma não se mostra sufi cientemente clara quanto à 

revogação de dispositivos anteriores que exigiam a necessidade de vaga para a 

promoção vertical.

A Lei n. 16.645/2007 não alterou integralmente a Lei n. 13.467/2000, tampouco 

afastou a aplicação de resolução deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se 

observa de seu art. 9º, parágrafo único, in verbis:

Art. 9º Os cargos de provimento efetivo de Técnico Judiciário e de Ofi cial 

Judiciário, integrantes do item I.1 do Anexo I desta Lei, serão providos por 

concurso público de provas ou de provas e títulos, e o servidor nomeado 

será posicionado no primeiro padrão da classe inicial de cada uma das 

carreiras.

Parágrafo único. Nas carreiras de Técnico Judiciário, Ofi cial Judiciário 

e Agente Judiciário, constantes no Anexo I desta Lei, o posicionamento 

do servidor nas classes subseqüentes à classe inicial será feito mediante 

promoção, nos termos das Leis n. 10.593, de 7 de janeiro de 1992, n. 11.617, 

de 4 de outubro de 1994, e n. 13.467, de 2000, e de resolução da Corte 

Superior do Tribunal de Justiça.
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Neste contexto, não se pode concluir que, a partir de 2007, as promoções 

passaram a ser automáticas, já que vigentes, em especial, o art. 2º, § 1º, da Lei 

Estadual n. 13.467/2000 e os arts. 27 e 29 da Resolução TJMG n. 367/2001, que 

assim dispõem, respectivamente:

(...)

Art. 2º - Serão providos por concurso público de provas ou de provas e 

títulos os cargos de Ofi cial Judiciário D, Ofi cial de Apoio Judicial D, Técnico 

Judiciário C e Técnico de Apoio Judicial C, integrantes dos Anexos I a IV 

desta lei.

§ 1º - As classes subseqüentes nas carreiras dos cargos constantes nos 

Anexos I a VIII desta lei serão preenchidas mediante promoções vertical e 

por merecimento, nos termos de resolução.

(...)

Art. 27 - Promoção vertical é a passagem do servidor ao padrão inicial 

da classe subseqüente na carreira do quadro de pessoal a que pertencer, na 

ocorrência de vaga e observados os seguintes posicionamentos: (...)

Art. 29 - A promoção vertical será efetuada anualmente, após 

levantamento das vagas existentes em 30 de junho do ano de sua realização, 

podendo o número de vagas oferecidas à promoção ser limitadas, 

observada a repercussão fi nanceira das promoções e as disponibilidades 

orçamentárias.

Por conseguinte, entendo que o fato de a Lei n. 16.645/2007 ter revogado os 

Anexos I, II, V e VI da Lei n. 13.467/2000, trazendo novas tabelas sem discriminar 

a quantidade de cargos por classe, não implica na conclusão de que não é mais 

necessária a existência de vagas para se obter a promoção vertical, pois, como 

dito alhures, a Lei n. 13.467/2000 não foi integralmente revogada e a Resolução n. 

367/2001 não perdeu a sua efi cácia, estando vigente.

Dessa forma, ao contrário do arguido pela Impetrante, tenho que subsiste o 

condicionamento da promoção vertical do servidor deste eg. Tribunal de Justiça 

à existência de vaga.

Com efeito, inexistindo vaga, não pode a Impetrante pretender a obtenção 

da referida melhoria funcional sem o atendimento às regras disciplinadas pela 

Administração, em fi el observância, inclusive, ao princípio da legalidade.

Ainda, como aduz o Parquet Federal em seu abalizado opinativo, a análise 

da legislação estadual pertinente somente demonstra o atendimento aos ditames 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000 e, assim, 

não está evidenciada nenhuma violação. Transcrevo (fl s. 451-453, e-STJ):
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Em que pese os argumentos postos pela recorrente entende-se neste 

parecer que não se mostra elvado de qualquer ilegalidade o indeferimento de 

sua promoção à consideração de que a alteração promovida pela Lei Estadual 

n. 16.645/2007 - deixando de prever com especifi cidade o número de cargos 

para cada classe do quadro de pessoal na espécie - importou em evidente 

aumento de despesas a ensejar a incidência das limitações contidas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal.

Daí a edição da Resolução n. 367/2001 com a expressa determinação para a 

observância da disponibilidade orçamentária para a efetivação de tais promoções 

como adiante se vê:

(...)

Oportuno ressaltar ainda que a Lei Complementar n. 101/2000 traz em sua 

Seção II dispositivos exclusivos tratando das despesas de pessoal em que são 

estabelecidas as defi nições e os limites de gastos bem como os procedimentos de 

controle das referidas despesas - do que se pode concluir pela absoluta legalidade 

da aplicação da “Resolução n. 367/2001 que regulamentou a Lei n. 13.467/20000 

com a nova redação dada pela Lei n. 16.645/2007 - para assim adequar” os gastos 

de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Desse modo não demonstrada pela recorrente a ilegalidade do ato apontado 

coator na espécie é de ser mantida a decisão local impugnada por seus próprios 

fundamentos.

Por fi m, é oportuno indicar que o tema da postulação da servidora diz 

respeito à alegação de legalidade na progressão automática, ou seja, sem que 

haja a observância de vaga prévia por parte do Tribunal de Justiça. O Conselho 

Nacional de Justiça apreciou o tema no PCA n. 0005732-69.2012.2.00.0000 

e conclui não ser possível determinar a progressão de servidores, pois estaria a 

demandar a criação de despesas sem indicar possibilidade orçamentária.

Confi ra a ementa do ato normativo colegiado do CNJ:

Recurso administrativo. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

Alteração legislativa. Extinção de requisito. Gestão fi nanceira. Necessidade de 

adequação. Autonomia do Tribunal. Parcialmente procedente.

1. A Lei Estadual n. 16.645/2007 extinguiu a vinculação da quantidade de 

cargos por classe no plano de carreira dos servidores da Secretaria do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais. Contudo, ainda remanesce a necessidade de observância 

do requisito da disponibilidade orçamentária, que deve ser seguido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais.

2. “Não pode o CNJ impor gastos aos Tribunais sem disponibilização de 

prévia dotação orçamentária, mormente em razão do limite prudencial da Lei de 

Responsabilidade Fiscal”. Precedentes.
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3. Recurso conhecido e negado lhe provimento para manter a decisão 

monocrática impugnada no sentido de determinar que o Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais promova estudos, com consequente conclusão, no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, para analisar as questões referentes às promoções 

verticais dos servidores da 2ª instância e à adequação ao princípio da isonomia 

entre os servidores do Tribunal.

(Publicado no DJe em 1º.7.2013.)

Da leitura do voto condutor do PCA, decidido pelo CNJ, infere-se que o 

raciocínio acerca do amparo legal da Resolução n. 367/2001 é o mesmo que se 

esposa aqui:

Na espécie, resta perquirir se a Resolução n. 367/2001, editada sobre o pálio da 

Lei Estadual n. 13.467/2000, está de acordo com a Lei Estadual n. 16.645/2007, ao 

que tange aos critérios para a promoção classe por classe no quadro de servidores 

da Secretaria dos Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

O primeiro cotejo analítico é saber em qual grau a Lei de 2007 altera a Lei de 

2000, ao que tange à defi nição de cargos por classe da carreira de servidores 

da Secretaria dos Tribunais de Justiça. De plano, impende comentar que a Lei 

Estadual n. 16.645/2007 não altera integralmente a Lei Estadual n. 13.467/2000. 

Trata-se, em suma, de lei superveniente que modifica alguns pontos, com o 

intuito de adequação da situação jurídica estatutária dos servidores à realidade 

do Tribunal, creio eu. Por esta constatação, verifica-se que a Resolução n. 

367/2001, conquanto tenha sido editada sob o pálio da lei modifi cada, não perde 

automaticamente a sua efi cácia, salvo os normativos que confrontarem com a lei 

superveniente. 

Nessa esteira, a simples derrogação efetiva para lei superveniente não mostra 

claramente que as promoções a partir de 2007 são automáticas, uma vez que a lei 

anterior não foi integralmente revogada, permanecendo alguns dispositivos que 

deixam essa dúvida quanto à necessidade ou não de abertura de vaga na classe 

para a progressão vertical.

(...)

Contudo, outro ponto importantíssimo deve ser também analisado. Cuida-se 

da análise da questão orçamentária para as promoções verticais. A nova lei, como 

visto acima, apenas suprime o critério limitativo da quantidade de vaga na classe 

a ser alcançada pelo servidor, mas não retira a observância estrita do princípio 

da responsabilidade fi scal, encartado nos preceitos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Se, até o momento, as promoções verticais não foram realizadas pelo 

argumento meramente orçamentário, este balizador deve ser acatado, uma vez 

que cabe aos tribunais, nos termos do art. 96, inc. I, alíneas b e e, da Constituição 

Federal, com especial observância do art. 169 da CF.
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como penso. É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso em 

mandado de segurança interposto com fundamento no art. 105, II, b da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais.

Sustenta a parte recorrente que tem direito líquido e certo à promoção 

vertical, com base no art. 39, § 1º, I, da Constituição Federal de 1988. Argumenta 

que a Lei do Estado de Minas Gerais n. 16.645/2007 teria revogado a Lei do 

mesmo Estado n. 13.647/2000, no ponto específi co em que restaria afastada 

a condição de existência de vaga na categoria posterior para se efetivar a 

promoção vertical. Em razão disso, a Resolução n. 367/2001 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais teria perdido seu suporte legal, quanto aos 

critérios de promoção vertical, e, portanto, tal progressão funcional independe 

de existência de vaga.

Este é o breve relatório, sendo despicienda seu alongamento, em face da já 

sufi ciente narrativa do voto condutor.

E, na esteira do bem lançado e com brilhante lume voto de Vossa 

Excelência, o Ministro Relator Humberto Martins, entendo que não merecem 

acolhimento as teses da parte recorrente.

Não revogação da Lei n. 13.647/2000 pela Lei n. 16.645/2007: manutenção 

dos critérios de promoção vertical, condicionada à existência de vagas

Cronologicamente, a matéria acerca da promoção vertical foi tratada, 

em primeiro lugar, pela Lei Estadual n. 13.647/2000, que “Altera o Plano de 

Carreiras dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário e dá outras providências”, 

nos seguintes dispositivos:

Art. 4º - O art. 7º da Lei n. 10.593, de 7 de janeiro de 1992, passa a vigorar com 

a seguinte redação:

Art. 7º - O desenvolvimento na carreira do servidor efetivo em exercício 

do cargo far-se-á por progressão e promoções horizontal, vertical e por 
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merecimento, cumpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em 

resolução do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Aplica-se o desenvolvimento previsto no “caput” 

deste artigo aos servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem 

ocupando os cargos de Técnico de Apoio Judicial I a IV.

Portanto, a promoção vertical deve atender as exigências legais e as 

estabelecidas em resolução do Tribunal de Justiça.

As exigências legais, previstas na própria lei citada, são as seguintes:

Art. 2º - Serão providos por concurso público de provas ou de provas e títulos 

os cargos de Ofi cial Judiciário D, Ofi cial de Apoio Judicial D, Técnico Judiciário C e 

Técnico de Apoio Judicial C, integrantes dos Anexos I a IV desta lei.

§ 1º - As classes subsequentes nas carreiras dos cargos constantes nos Anexos I 

a VIII desta lei serão preenchidas mediante promoções vertical e por merecimento, 

nos termos de resolução.

§ 2º - Os cargos excedentes das classes iniciais serão extintos quando ocorrer 

a promoção vertical de seus ocupantes, observada a distribuição prevista nos 

Anexos de I a VIII desta lei.

§ 3o - Após a extinção prevista no § 2º deste artigo, a promoção vertical 

dependerá da ocorrência de novas vagas.

(...)

Art. 10 - A implantação desta lei não acarretará aumento de despesa para o 

Estado nem acréscimo, a qualquer título, na remuneração dos atuais servidores do 

Poder Judiciário.

As exigências regulamentares, por sua vez, foram estabelecidas, com 

espeque na Lei acima referida, na Resolução n. 367/2001 do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais:

Art. 19 - O desenvolvimento do servidor efetivo nas carreiras da Secretaria 

do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância dar-se-á por progressão, 

promoções horizontal, vertical e por merecimento, cumpridas as exigências legais e 

aquelas estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 27 - Promoção vertical é a passagem do servidor ao padrão inicial da classe 

subseqüente na carreira do quadro de pessoal a que pertencer, na ocorrência de 

vaga e observados os seguintes posicionamentos:

(...)
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Art. 28 - São condições gerais para o servidor obter promoção vertical:

(...)

Art. 29 - A promoção vertical será efetuada anualmente, após levantamento das 

vagas existentes em 30 de junho do ano de sua realização, podendo o número de 

vagas oferecidas à promoção ser limitadas, observada a repercussão fi nanceira das 

promoções e as disponibilidades orçamentárias.

(...)

Art. 31 - Os cargos excedentes das classes iniciais de carreira serão extintos 

com a vacância, quando ocorrer a promoção vertical dos seus ocupantes, 

observada a distribuição prevista nos Anexos I a VIII da Lei n. 13.467 de 12 de 

janeiro de 2000.

Esse é o quadro inicial.

Em 2007, a Lei do Estado de Minas Gerais n. 16.645/2007, dispôs 

especifi camente sobre os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, secretaria à qual pertence o cargo de Agente 

Judiciária ocupado pela impetrante.

Da leitura integral da Lei Estadual n. 16.645/2007, percebe-se que esse 

novel diploma, em nenhum momento – repita-se, em nenhum momento 

– revogou os critérios da promoção vertical. Ao contrário! Em seu art. 20, 

confi rmou-se a necessidade de cumprimento dos requisitos previstos em lei e 

em regulamento, praticamente repetindo o que determinara o art. 4º da Lei 

Estadual n. 13.647/2000:

Lei Estadual n. 13.647/2000

Art. 4º - O art. 7º da Lei n. 10.593, de 7 de janeiro de 1992, passa a vigorar com 

a seguinte redação:

“Art. 7º - O desenvolvimento na carreira do servidor efetivo em 

exercício do cargo far-se-á por progressão e promoções horizontal, vertical 

e por merecimento, cumpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em 

resolução do Tribunal de Justiça.

Lei Estadual n. 16.645/2007

Art. 20. A promoção vertical do servidor efetivo em exercício de cargo 

integrante dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 

dar-se-á após o cumprimento dos requisitos previstos em lei e em regulamento, 

observados os seguintes posicionamentos:
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Ademais, a lei posterior não só não revogou a lei anterior, mas 

expressamente fi xou, em seu art. 3º, disposição que veio a dar concretude ao § 3º 

do art. 2º da lei anterior. Leiam-se ambos:

Lei n. 13.647/2000

Art. 2º - Serão providos por concurso público de provas ou de provas e títulos 

os cargos de Ofi cial Judiciário D, Ofi cial de Apoio Judicial D, Técnico Judiciário C e 

Técnico de Apoio Judicial C, integrantes dos Anexos I a IV desta lei.

§ 1º - As classes subsequentes nas carreiras dos cargos constantes nos Anexos I 

a VIII desta lei serão preenchidas mediante promoções vertical e por merecimento, 

nos termos de resolução.

§ 2º - Os cargos excedentes das classes iniciais serão extintos quando ocorrer 

a promoção vertical de seus ocupantes, observada a distribuição prevista nos 

Anexos de I a VIII desta lei.

§ 3o - Após a extinção prevista no § 2º deste artigo, a promoção vertical 

dependerá da ocorrência de novas vagas.

Lei n. 16.645/2007

Art. 3º Ficam extintos, com a vacância:

I - setenta e sete cargos de provimento em comissão de Assistente 

Especializado da Secretaria do Tnbunal de Justiça, código de grupo TJ-CAI-09, 

códigos de cargos EP-A4 a EP-A80, previstos no item 11.2 do Anexo II desta Lei;

II - cento e dezoito cargos da carreira de Agente Judiciário, do Quadro 

Especifico de Provimento Efetivo e do Quadro Suplementar da Secretaria do 

Tribunal de Justiça e do extinto Tribunal de Alçada, códigos de cargos TJ-PG-001 

a TJ-PG-109 e TJ-QS-PG-01 a TJ-QS-PG-09, previstos nos itens 1.1 e I.2 do Anexo I 

desta Lei, na forma estabelecida no art. 3o da Lei n. 13.467, de 12 de janeiro de 

2000;

III - cinqüenta e cinco cargos da carreira de Oficial Judiciáno do Quadro 

Suplementar da Secretaria do Tribunal de Justiça, códigos de cargos TJ-QS-SG-01 

a TJ-QS-SG-55. previstos no item I.2 do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O provimento de duzentos e cinqüenta cargos da carreira de 

Ofi cial Judiciário previstos no item 1.1 do Anexo I desta Lei fi ca condicionado à 

extinção, com a vacância, dos cargos mencionados no caput deste artigo.

Em outras palavras: foram extintos cargos de Agente Judiciário (art. 3º da 

Lei n. 16.645/2007); após a extinção desses cargos, a promoção vertical depende 

da ocorrência de vagas (art. 2º, § 3º, da Lei n. 13.647/2000).

É princípio das normas de interpretação do direito que lei posterior 

só revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela 
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incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 

anterior. Ademais, lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par 

das já existentes, não revoga nem modifi ca a lei anterior. É o que defi ne a Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a 

modifi que ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando 

seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que 

tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 

existentes, não revoga nem modifi ca a lei anterior.

A Lei n. 16.645/2007, posterior à Lei n. 13.647/2000, estabeleceu com 

relação a esta disposições especiais, não a declarou expressamente revogada, não 

é com ela incompativel (ao contrário, integra-lhe dispositivos), nem regulou 

inteiramente a matéria. Portanto, não há que se falar em revogação da Lei n. 

13.647/2000 pela Lei n. 16.645/2007.

Consequência lógica disso é que, subsistindo o substrato legal que ensejou 

o exercício do poder regulamentar do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, subsiste a Resolução n. 367/2001 e todo o sistema de promoção vertical 

aos servidores públicos por ela abarcados.

Entendo, quanto ao tema, que não se aplica aqui como precedente o RMS 

n. 33.999-MG, trazido à baila pela parte recorrente, em memoriais. Leia-se esta 

ementa:

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Transformação 

de cargos. Remuneração de substitutos. Princípio da legalidade. Extrapolação de 

competência regulamentar.

1. Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança contra o Presidente 

do TJ-MG e o Superintendente da Escola Judicial de Desembargadores, por força 

de decisão que indeferiu pedido de que os “servidores substitutos percebam 

seus vencimentos de acordo com o padrão PJ-64 (atualmente PJ-70, tendo em 

vista o disposto pelo art. 19 da Lei Estadual n. 16.645/2007), uma vez que a 

transformação do cargo de Técnico de Apoio Judicial em Ofi cial de Apoio Judicial, 

Classe B se dá simplesmente com a ocorrência da vacância, como determinado 

pelo art. 2º, inciso I, da Lei Estadual n. 13.467/2000”. O acórdão recorrido denegou 

a Segurança.

2. A Lei n. 13.467/2000 estabelece que a ocorrência da vacância no cargo de 

técnico de apoio judicial, por si só, enseja a transformação para o cargo de ofi cial 
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de apoio judicial, classe B, independentemente da aprovação na promoção 

vertical.

3. Atos infralegais não devem extrapolar o poder regulamentar, alargar o 

conteúdo e criar obrigações e deveres não anteriormente previstos na lei, caso ela 

própria não autorize tal atividade, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 

Precedentes do STJ.

4. A diferença de níveis e a previsão normativa de remuneração (com 

escalonamento de vencimentos) são sufi cientes para aclarar que a pretensão dos 

impetrantes tem refl exo patrimonial e indica prejuízo in concreto.

5. Recurso Ordinário provido para conceder a Segurança e determinar o 

pagamento de vencimentos na forma pleiteada pelos impetrantes.

(RMS n. 33.999-MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 11.12.2012, DJe 19.12.2012).

Nesse precedente de lavra do Exmo. Min. Herman Benjamin, ficou 

claramente demonstrada a extrapolação da competência regulamentar, porque 

a lei posterior, efetivamente, revogou parte da lei anterior, no que tange à 

transformação para o cargo de ofi cial de apoio judicial, revogação essa que não 

ocorreu quanto ao tema da promoção vertical e seus requisitos.

Portanto, nesse ponto, não há direito líquido e certo a amparar os pedidos 

originário ou recursal.

Necessidade de atendimento à Lei Complementar Federal n. 101/2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal)

A Lei Complementar Federal n. 101/2000, em seus arts. 18 e ss., quando 

trata da despesa pública, especifi camente com relação à despesa com pessoal 

(Seção II), dispõe exaustivamente quanto à necessidade de a Administração – 

aqui incluídos Tribunais de Justiça em suas funções atípicas administrativas, 

como na regulamentação do regime de seus servidores – limites de gastos com 

relação a suas receitas.

Nesse ímpeto, tanto a Lei Estadual n. 13.647/2000, quanto a Resolução 

n. 367/2001, determinam que as promoções verticais devem ser limitadas a 

ditames orçamentários e fi scais, observada a repercussão fi nanceira:

Lei n. 13.647/2000

Art. 10 - A implantação desta lei não acarretará aumento de despesa para o 

Estado nem acréscimo, a qualquer título, na remuneração dos atuais servidores 

do Poder Judiciário.
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Resolução n. 367/2001

Art. 29 - A promoção vertical será efetuada anualmente, após levantamento das 

vagas existentes em 30 de junho do ano de sua realização, podendo o número de 

vagas oferecidas à promoção ser limitadas, observada a repercussão fi nanceira das 

promoções e as disponibilidades orçamentárias.

Finalmente, a própria Lei n. 16.645/2007 indica que o posicionamento 

dos servidores será providenciado pelo Tribunal de Justiça:

Art. 8º O Tribunal de Justiça providenciará o posicionamento dos servidores 

integrantes dos Quadros de Pessoal de sua Secretaria, bem como a identifi cação e 

a codifi cação de seus cargos na forma prevista nos Anexos I e II desta Lei.

Lendo-se os dispositivos de forma sistemática, o posicionamento dos 

servidores, seja por qual meio for, inclusive pela promoção vertical, deve observar 

a repercussão fi nanceira das promoções e as disponibilidades orçamentárias.

Em adição, o Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle 

Administrativo, manifestou-se desta forma, com relação à Lei n. 16.645/2007 

do Estado de Minas Gerais e seu potencial impacto fi nanceiro:

Recurso administrativo. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

Alteração legislativa. Extinção de requisito. Gestão fi nanceira. Necessidade de 

adequação. Autonomia do Tribunal. Parcialmente procedente.

1. A Lei Estadual n. 16.645/2007 extinguiu a vinculação da quantidade de 

cargos por classe no plano de carreira dos servidores da Secretaria do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais. Contudo, ainda remanesce a necessidade de observância 

do requisito da disponibilidade orçamentária, que deve ser seguido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais.

2. “Não pode o CNJ impor gastos aos Tribunais sem disponibilização de 

prévia dotação orçamentária, mormente em razão do limite prudencial da Lei de 

Responsabilidade Fiscal”. Precedentes.

3. Recurso conhecido e negado lhe provimento para manter a decisão 

monocrática impugnada no sentido de determinar que o Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais promova estudos, com consequente conclusão, no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, para analisar as questões referentes às promoções 

verticais dos servidores da 2ª instância e à adequação ao princípio da isonomia 

entre os servidores do Tribunal.

(CNJ - RA - Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle 

Administrativo - n. 0005732-69.2012.2.00.0000 - Rel. Jeff erson Luis Kravchychyn - 

172ª Sessão - j. 27.6.2013).
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A respeito da promoção vertical, compreende-se do voto condutor do 

Excelentíssimo Conselheiro que

Contudo, outro ponto importantíssimo deve ser também analisado. Cuida-se 

da análise da questão orçamentária para as promoções verticais. A nova lei, como 

visto acima, apenas suprime o critério limitativo da quantidade de vaga na classe 

a ser alcançada pelo servidor, mas não retira a observância estrita do princípio da 

responsabilidade fi scal, encartado nos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Se, até o momento, as promoções verticais não foram realizadas pelo argumento 

meramente orçamentário, este balizador deve ser acatado, uma vez que cabe aos 

Tribunais, nos termos do art. 96, inc. I, alíneas b e e, da Constituição Federal, com 

especial observância do art. 169 da CF:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites 

estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, 

a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de 

carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 

título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, 

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão 

ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária sufi ciente para atender às 

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específi ca na lei de diretrizes orçamentárias, 

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste 

artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente 

suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste 

artigo, durante o prazo fi xado na lei complementar referida no caput, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes 

providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em 

comissão e funções de confi ança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não 

forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da 

lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder 

o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes 
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especifi que a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto 

da redução de pessoal.

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará 

jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de 

serviço.

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será 

considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com 

atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na 

efetivação do disposto no § 4º.

Com efeito, continua intacto o art. 29 da Resolução-TJMG n. 367/2011, que 

determina a “repercussão financeira das promoções e as disponibilidades 

orçamentárias”.

(...)

Assim, em face da aplicação da disponibilidade orçamentária pelo Tribunal, 

tem-se que as promoções verticais não podem ser automáticas. Ademais, a gerência 

dos recursos dos Tribunais cabe, quando dentro da legalidade, exclusivamente 

a eles, não sendo permitido ao Conselho Nacional de Justiça interferir nesse 

processo gestacional, ainda mais quando a ação implicar em elevação de custo de 

tal monta, a provocar a irresponsabilidade do ordenador de despesa, como pode 

ocorrer no caso. Não levar em consideração o fator orçamentário e promover 

automaticamente todos os servidores da 2ª instância, nesta altura, pode subverter 

as contas do Tribunal, a ponto de fazer com que ele não cumpra com a missão 

existencial, que é a efetiva prestação jurisdicional à população mineira, por falta 

de recursos. Ademais, a promoção vertical automática dos excedentes durante 

estes 5 (cinco) anos fere a segurança jurídica, considerando que, nos termos 

da Resolução atacada, para cada promoção vertical abriria uma vaga na classe, 

formando-se um efeito cascata inimaginável, que o Tribunal não teria condições 

de arcar com os custos.

Portanto, ainda que visto o tema apenas pela óptica da responsabilidade 

fi scal imposta aos gestores públicos pela LC Federal n. 101/2000, e concretizada 

na esfera estadual pelos diplomas normativos acima citado, também não há 

direito líquido e certo a amparar o pedido de promoção vertical independente 

de existência de vaga.

Diante das considerações expostas, acompanho integralmente o voto de 

Vossa Excelência, o Ministro Relator Humberto Martins, para negar provimento 

ao recurso ordinário.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.310.857-RN (2012/0039322-7)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

Recorrido: Aldeci Torres de Medeiros e outros

Advogado: José Augusto Delgado e outro(s)

EMENTA

Administrativo. Processual Civil. Ação civil pública. Ausência de 

concurso público. Provimento de pessoas em cargos de provimento 

efetivo após 1988. Assembleia legislativa do Estado. Acórdão 

recorrido que reconhece a prescrição, com apoio no art. 1º do 

Decreto n. 20.910/1932. Inaplicabilidade às hipóteses de fl agrante 

inconstitucionalidade. Precedentes do STF. Retorno dos autos para a 

primeira instância.

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

considerou o advento de prescrição, em homenagem ao princípio 

da segurança jurídica, ao pleito de ação civil pública ajuizada para 

desconstituir a efetivação de atos de provimento efetivo em cargos 

públicos de pessoas que não realizaram concurso público. Diversas 

pessoas foram nomeadas, após o advento da Constituição Federal, 

para cargos efetivos na Assembleia Legislativa.

2. Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o acórdão 

que adota fundamentação sufi ciente para decidir de modo integral a 

controvérsia.

3. O Superior Tribunal de Justiça considera aplicável, à míngua de 

previsão do prazo prescricional para a propositura da ação civil pública, 

o prazo previsto no artigo 21 da Lei n. 4.717/1965. Precedentes: 

AgRg no AREsp n. 113.967-PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 

Terceira Turma, DJe 22.6.2012; AgRg no REsp n. 1.185.347-RS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.4.2012.

4. No caso, contudo, não pode ser localizada prescrição da 

pretensão do Ministério Público, pela fl agrante e continuada violação 

aos preceitos constitucionais de 1988. Tampouco seja possível 
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reconhecer também eventual decadência, sendo desinfl uente, portanto, 

discussão sobre o termo inicial.

5. É assentado que, após o advento da Constituição Federal de 

1988, há necessidade da realização de concurso público para a efetivação 

no cargo público. Súmula n. 685 do STF (“é inconstitucional toda 

modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem 

prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, 

em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”).

6. Em razão de os atos administrativos de provimento serem 

absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, 

que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar 

(art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em 

decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências 

cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio 

constitucional do concurso público, não importando o tempo que 

o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo. Nesse 

sentido: STF, RE n. 216.443, relator p/ acórdão Ministro Marco 

Aurélio, Primeira Turma, DJe-026.

7. Deve-se esclarecer que o caso não enseja pronunciamento a 

respeito da constitucionalidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 nem 

do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, pois, na verdade, em atenção ao 

princípio da especialidade e à luz do art. 60, § 4º, inciso IV, da CF, as 

disposições desses dispositivos não alcançam situações fático-jurídicas 

cuja ocorrência tenha-se dado com a não observância de direitos e 

garantias individuais. A respeito, pelo STF: MS n. 29.270 AgR, Relator 

Min. Dias Toff oli, Tribunal Pleno, DJe-105; MS n. 28.273 AgR, 

Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe-034; MS n. 

28.297-DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 

29.4.2011. E, pelo STJ: RMS n. 36.294-RS, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; REsp n. 1.293.378-RN, 

Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.3.2013.

Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e 

determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que a 

ação, retomando seu regular trâmite, seja julgada no mérito.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

“A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto 

do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, 

Og Fernandes, Mauro Campbell Marques (Presidente) e Assusete Magalhães 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 5.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recurso especial interposto 

pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa é a 

seguinte:

Direito Administrativo. Apelações cíveis. Ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual. Apelação interposta pelo Estado do Rio Grande 

do Norte. Pretensão conjunta de anulação dos atos administrativos que 

enquadraram os apelados nos cargos de provimento efetivo do quadro de 

pessoal da Assembléia Legislativa. Pretensão autoral alcançada pelo instituto da 

prescrição. Aplicação subsidiária aos termos do art. 21, da Lei n. 4.717/1965. Prazo 

quinquenal ultrapassado. Não demonstração dos apelantes quanto à possível 

ocorrência de causa suspensiva/interruptiva do curso natural da prescrição. Atos 

administrativos realizados no âmbito da administração pública e no exercícios 

de suas atividades próprias, o que leva a manutenção do Estado apelante no 

polo passivo da presente demanda. Matérias recursais devidamente enfrentadas 

na decisão recorrida. Posicionamento originário mantido integralmente. 

Confi rmação que se impõe. Precedentes. Conhecimento e desprovimento das 

apelações cíveis.

O recorrente alega dissídio jurisprudencial e violação do art. 535 do CPC, 

do art. 21 da Lei n. 4.717/1965, do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 e do art. 2º 

do Decreto n. 20.910/1932. Defende que, à míngua de publicação dos atos de 

nomeação dos recorridos, não há falar em termo inicial de prazo prescricional. 
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Aduz que o ato de provimento de cargo efetivo é de natureza complexa, 

ensejando o registro perante o Tribunal de Contas do Estado, conforme exige o 

art. 71, III, da Constituição Federal, cuja norma é repetida na Constituição do 

Estado; mas que nunca houve o registro no âmbito do Estado do Rio Grande 

do Norte, com relação aos recorridos, de tal sorte que, não publicado o ato de 

registro perante o TCE, também não haveria razão para falar em termo inicial 

de prazo prescricional, ainda mais considerando que, no caso, estaria presente a 

má-fé dos recorridos, o que impediria a fl uência da prescrição, nos termos do art. 

54 da Lei n. 9.784/1999. Defende, ainda, que o prazo prescricional, no caso, se 

aplicável, não poderia ser o quinquenal, previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/1965, 

mas o prazo de 20 anos previsto no Código Civil de 1916, vigente à época 

dos fatos; e que, em caso de violação ao princípio constitucional do concurso 

público, não se aplicaria nenhum prazo prescricional (fl s. 2.001-2.087, e-STJ).

Contrarrazões juntadas (fl s. 2.152-2.172, e-STJ).

Recursos especial e extraordinário admitidos na origem (fl s. 2.191-2.195, 

e-STJ).

Parecer do Ministério Público Federal pelo parcial provimento do 

recurso, ao argumento de que os atos administrativos de provimento não 

se aperfeiçoaram, por vício formal, consistente na ausência da respectiva 

publicação, de sorte que a ilegalidade e a inconstitucionalidade não poderia ser 

convalidada pelo decurso de tempo. Indica-se precedente, em caso idêntico: 

REsp n. 1.293.378-RN. Transcrevo a ementa do opinativo (fl . 2.215, e-STJ):

Recurso especial. Contratação sem concurso público. Assembléia Legislativa. 

Ação civil pública. Vicio atos não publicados no Diário Ofi cial Estadual. “Dies a quo”. 

Momento da efetiva ciência dos atos irregulares, em razão da não publicidade. 

Improbidade administrativa. Prescrição. Inocorrência. Prematura declaração de 

prescrição. Provimento parcial para retorno dos autos à origem e continuidade do 

processo.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): O recurso especial se origina 

em autos de ação civil pública que o Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte ajuizou, em setembro de 2008, em razão de diversos cidadãos 
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terem sido nomeados para cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal 

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, sem a realização 

de concurso público que legitimasse os respectivos atos de provimento.

Narra-se, na inicial, que diversas pessoas, algumas com regular vínculo 

jurídico com a administração estadual ou municipal (por exemplo: Banco do 

Estado do RN; Banco do Desenvolvimento do Estado do RN; Secretária 

Estadual de Saúde; Secretária Estadual da Indústria; Departamento de 

Trânsito; Instituto de Previdência; Fundações; etc.), sejam servidores, sejam 

comissionados, outras, sem nenhum tipo de vinculo funcional, foram colocadas 

à disposição da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte e, 

posteriormente, enquadrados em diversos cargos de provimento efetivo desse órgão 

(por exemplo: Assistente Parlamentar de Nível Superior; Assessor Técnico de 

Controle Interno; Técnico de Serviço e Apoio Parlamentar), sem a realização de 

concurso público.

Em primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente, em 

razão de o magistrado entender que deveria vigorar o princípio da segurança 

jurídica, uma vez que o enquadramento irregular se deu nos anos de 1992 a 

2000 (fl s. 1.591-1.597, e-STJ).

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça manteve a sentença. No que 

interessa, eis o teor do voto condutor do acórdão recorrido:

Tratam os autos de Apelações Cíveis interpostas pelo: do Rio Grande do Norte 

e pelo Estado Rio Grande do Norte, ambas em face de sentença proferida pelo 

MM Juiz da Comarca de:, nos autos da: ajuizada contra Aldeci Torres de Medeiros 

e outros, que reconheceu a prescrição da pretensão manifestada nos autos, 

posicionando-se pelo não reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo 

questionado, com base no princípio da segurança jurídica.

[...]

Pretendem o Ministério Público Estadual e o Estado do Rio Grande do Norte 

a reforma da decisão originária de fls. 1.530-1.536 que declarou extinto o 

processo, com julgamento de mérito, por reconhecer, na hipótese, a ocorrência 

da prescrição.

Nas razões recursais apresentadas pelos apelantes, defendem que o direito 

alcançado pelos ocupantes de cargos efetivos da Assembléia Legislativa não estaria 

atingido pela prescrição nem pela decadência, tendo em vista a intercorrência de 

diversas circunstâncias como por exemplo, a sonegação de informações pelas partes 

requeridas, procedimento que prejudicou sobremaneira a propositura da respectiva 

ação, e mais ainda, que a publicação dos atos de enquadramento somente se 
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realizou através de boletim interno, prejudicando a própria publicidade exigida para 

a validade dos atos administrativos de igual natureza.

Entendeu o sentenciante que ocorreu a prescrição do fundo do direito reclamado, 

sob o argumento de que os atos cuja anulação se buscou na presente via teriam 

ocorrido em período superior há 05 (cinco) anos, não mais sendo possível sua 

invalidação.

[...]

Trazendo o fato dos autos à presente deliberação, percebe-se que o Ministério 

Público, alegando possíveis irregularidades no procedimento de enquadramento 

realizado no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Norte, opõe pretensão contra o ente público estatal buscando pela declaração 

de nulidade dos atos administrativos que enquadraram os réus nos cargos de 

provimento efetivo do quadro de pessoal da Assembléia Legislativa Estadual, 

bem como os atos posteriores, inclusive aqueles relacionados a aposentadorias, 

excluindo-os, por fi m, do quadro permanente de pessoal do citado Poder, com o 

consequente retorno ao órgão de origem.

[...]

Voltando ao tema “prescrição”, mister transcrever o que ordena o art. 1º do 

Decreto n. 20.910/1932, o qual trata da prescrição do direito de ação contra a 

Fazenda Pública, e assim preceitua:

Art. 1°. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem.

Portanto, independentemente da natureza do direito oposto em face da 

Fazenda Pública, impera que sejam respeitados os prazos assinalados na norma 

de regência, mormente para que seja resguardada a segurança jurídica das relações 

consolidadas pelo decurso do tempo, não cabendo na hipótese qualquer discussão 

acerca da irregularidade do próprio ato questionado.

O princípio da segurança jurídica que substancia um dos princípios do 

Estado de Direito, impede que o ato administrativo favorável ao administrado 

sofra revogação, por razões de conveniência e oportunidade, ou até mesmo a 

invalidação, por eventual defeito de legalidade, depois de transcorrido um período 

razoavelmente prolongado, pois, a partir de então, tem-se a consolidação da 

situação fática formada à margem do direito então vigente, ou seja, a prolongada 

permanência de uma situação de fato, supostamente contrária à ordem legal, 

leva, irremediavelmente, a sua transformação em situação jurídica, impedindo 

consequentemente, o desmanche do ato que a ensejou, seja pela via da 

revogação, seja pela via da anulação.
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Por mais legítima que seja a manifestação exordial do Ministério Público, não 

poderá o dito protetor social, ainda que se utilizando de seu mister constitucional, 

obstar o curso natural da prescrição, até porque restou flagrante nos autos 

sua ocorrência, vez que os enquadramentos foram publicados em tempo bem 

superior há 05 anos. (período de 1990 a 2002).

[...]

Diante de tal circunstância, considerando que não foi evidenciado no 

requerimento ministerial qualquer causa interruptiva/suspensiva do curso da 

prescrição, mister apreciar o termo inicial da contagem do prazo prescricional com 

ênfase nos próprios atos administrativos questionados.

Portanto, verifi cando que as portarias questionadas e que dão guarida ao direito 

discutido na exordial remontam aos anos de 1992, 1993 e 1994 (fl s. 12-14), constata-

se que o julgado recorrido ao estabelecer tais marcos como termo inicial da contagem 

do prazo, agiu de forma correta e absolutamente legal, quando declarou a prescrição, 

conforme o posicionamento livremente manifestado pelos Tribunais Pátrios.

Note-se que a distribuição do presente feito foi realizada apenas em 10 de 

setembro de 2008 (fl . 31), restando em muito ultrapassado o interregno quinquenal 

anteriormente assinalado, não mais sendo possível o exame da questão de fundo 

suscitada na respectiva ação, tendo em vista a inequívoca ocorrência da prescrição.

Cumpre mencionar, ainda, que não cabe neste momento processual a 

verifi cação de possíveis vícios de ordem formal na edição dos atos administrativos 

ora questionados, porquanto, sendo matérias que implicam no exame de questão 

inteiramente vinculada ao próprio direito objeto da demanda em foco, também 

restaram irremediavelmente atingidos pela prescrição.

De igual modo, não cabe também conhecer qualquer hipótese de possível 

prejuízo à fluência do prazo prescricional pela eventual sonegação de 

informações ao Ministério Público, vez que seria admitido ao próprio órgão se 

valer das vias ordinárias para compelir o gestor a promover o fornecimento dos 

registros documentais reputados essenciais para o deslinde da controvérsia em 

prazo bem razoável, inclusive através da propositura de ações de natureza penal 

e administrativa.

Já que não tomaram as providências cabíveis no tempo devido, não podem os 

apelantes, por intermédio da presente demanda, alegar irregularidades fora do 

prazo estabelecido pela arcabouço normativo, valendo-se de sua própria desídia 

para o alcançe da pretensão manifestada nos autos.

Assim, considero que inexiste nulidade na decisão proferida no juízo de 1º grau, 

na medida em que foram apreciadas todas as questões articuladas na petição 

inicial protocolada pelo Ministério Público Estadual e demais argumentos trazidos 

também pelo Estado do Rio Grande do Norte em seu Apelo, não vislumbrando, 

portanto, a possibilidade de sua alteração.
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Ante o exposto, em dissonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça, 

voto pelo conhecimento e desprovimento das Apelações Cíveis interpostas para 

manter incólume a sentença de 1º grau recorrida.

O Tribunal de origem se pronunciou suficientemente, de forma clara, 

coerente e fundamentada, sobre os fundamentos que entendeu relevantes para a 

solução da controvérsia, não se verifi cando, portanto, violação do art. 535 do CPC.

Com relação à ocorrência de prescrição, deve-se reconhecer que o acórdão 

recorrido merece ser cassado.

De início, deve-se mencionar que, de fato, o STJ considera que, à míngua 

de previsão do prazo prescricional para a propositura da ação civil pública, 

aplica-se a esta, por analogia, a prescrição quinquenal prevista no artigo 21 da 

Lei n. 4.717/1965. Precedentes: AgRg no AREsp n. 113.967-PR, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 22.6.2012; AgRg no REsp n. 1.185.347-RS, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.4.2012.

Porém, a pretensão do Ministério Público, no caso em análise, não é 

passível de ser alcançada por eventual prescrição, sendo desinfl uente, portanto, a 

discussão sobre o termo inicial.

Com efeito, embora até mesmo o STF admita o entendimento de que 

o não agir administrativo pelo prazo de 5 anos implica na ocorrência da 

decadência para a administração rever os atos administrativos (art. 54 da Lei 

n. 9.784/1999), mesmo que ilegais, em homenagem ao princípio da segurança 

jurídica, o fato é que o o art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não pode ser aplicado em 

hipóteses fl agrantemente inconstitucionais.

E, isso considerado, deve-se anotar que não há norma ou princípio, legal 

ou constitucional, que legitime uma pessoa aprovada em determinado concurso 

permanecer em cargo público diverso daquele para o qual fez o concurso. Há 

muito se entende que, nesses casos, há necessidade da realização de concurso 

público para a efetivação no cargo, como se extrai do entendimento contido na 

Súmula n. 685 do STF.

De outro lado, para aqueles que nunca fizeram concurso público, a 

inconstitucionalidade de sua inclusão em quadro de órgão da administração 

pública se mostra, nitidamente, inconstitucional.

Como bem ponderado no âmbito da Suprema Corte, “segurança jurídica 

não pode ser confundida com conservação do ilícito” (STF, ADI n. 3.521, Relator 

Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007).
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Nessa linha, em razão de esses atos administrativos de provimento serem 

absolutamente nulos, por violação a direito e garantia individual, que nem 

mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4º, inciso IV, 

da CF), não há que falar em decadência para que o Ministério Público busque, 

em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do 

princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o 

cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

Concurso público. Candidatos. Tratamento diferenciado. Cumpre glosar situação 

jurídica reveladora de haver-se emprestado tratamento diferenciado a certos 

candidatos inscritos em concurso público, não cabendo evocar o fato de já virem 

prestando serviços à Administração (RE n. 216.443, Relator Min. Dias Toff oli, Relator 

p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-026).

Deve-se esclarecer que o caso não enseja pronunciamento a respeito da 

constitucionalidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 nem do art. 1º do Decreto 

n. 20.910/1932, pois, na verdade, em atenção ao princípio da especialidade e 

à luz do art. 60, § 4º, inciso IV, da CF, as disposições desses dispositivos não 

alcançam situações fático-jurídicas cuja ocorrência tenha-se dado com a não 

observância de direitos e garantias individuais.

Nesse sentido, pelo STF:

Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. 

Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova 

o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público 

após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, 

da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Inaplicabilidade em 

situações fl agrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de 

pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de 

nova intimação. Duração razoável do processo. Apreciação das razões de defesa 

pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla 

defesa assegurados. Agravo regimental não provido.

1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos 

estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis.

2. Situações fl agrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na 

Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e 

não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei n. 

9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição 
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Federal. (Precedente: MS n. 28.297-DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 

julgado, DJ de 29.4.2011).

3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do 

contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise 

conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele 

Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime 

quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente 

instituída no Tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho.

4. Agravo regimental não provido.

(MS n. 29.270 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 

10.4.2014, DJe-105)

Agravo regimental. Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. 

Procedimento de controle administrativo. Decadência administrativa. 

Afastamento de titulares de serventias extrajudiciais da atividade notarial e de 

registro sem concurso público, mediante designação ocorrida após o advento da 

Constituição Federal de 1988. Legalidade. Concurso público. Exigência. Agravo 

improvido.

I – O Supremo Tribunal Federal sempre se pronunciou no sentido de que, sob a 

égide da Constituição de 1988, é inconstitucional qualquer forma de provimento 

dos serviços notariais e de registro que não por concurso público; 

II – Não há direito adquirido à efetivação em serventia vaga sob a égide da 

Constituição de 1988; 

III – O exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público 

não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, por se tratar de ato 

manifestamente inconstitucional. 

IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS n. 28.273 AgR, Relator  Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado 

em 13.12.2012, DJe-034)

E, pelo STJ:

Administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso 

público de remoção (Edital n. 3/2003). Cartórios extrajudiciais. Estado do Rio 

Grande do Sul. Decisão proferida pelo STF, na ADI n. 3.522-RS (declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 16, incisos I, II e III, e 22, inciso I, da Lei Estadual 

n. 11.183/1998), com efeitos ex tunc. Reclassifi cação dos candidatos em virtude da 

alteração na forma de pontuação. Edital n. 043/2011, da Corregedoria-Geral de 

Justiça, que realiza nova convocação para escolha das serventias. Possibilidade. 
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Inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Princípio da especialidade. Art. 60, 

§ 4º, IV, da CF. Ausência de direito líquido e certo.

[...]

4. O ato administrativo resultante da classificação viciada ser absolutamente 

nulo, por violação a direito e garantia individual (princípios do concurso público 

e da isonomia), que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar 

(art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), não há falar em decadência para a administração 

tomar as providências cabíveis para restaurar a lisura e legalidade do concurso, 

em cumprimento ao comando da Suprema Corte, desimportando o tempo que 

o candidato passou à frente da serventia. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 

9.784/1999 à hipótese dos autos. Nesse sentido, mutatis mutandis: STF, RE n. 216.443, 

Relator Min. Dias Toff oli, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-

026).

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 36.294-RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 

em 12.3.2013, DJe 19.8.2013)

A propósito, o precedente que o Ministério Público Federal cita em seu 

parecer, que origina em situação semelhante à ora analisada, corrobora o que 

aqui se defende; vide:

Administrativo. Processual Civil. Recurso especial. Servidor Público do Poder 

Executivo Estadual. Transferência para o quadro de pessoal do Poder Legislativo. 

Ação civil pública proposta pelo Parquet Estadual objetivando a anulação desse 

ato. Prescrição. Não ocorrência. Retorno dos autos à instância de origem para 

prosseguimento do feito. Recurso conhecido e provido.

1. Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Norte objetivando a anulação de ato administrativo 

que importou na “transferência” do servidor recorrido, sem concurso público, do 

Quadro de Pessoal do Poder Executivo para o do Poder Legislativo.

2. Hipótese em que a preliminar de prescrição acolhida pelo Tribunal de 

origem se confunde com o próprio mérito da demanda, uma vez que a eventual 

conclusão de que o ingresso do servidor recorrido no quadro de servidores da 

Assembléia Legislativa não foi procedido de aprovação em concurso público 

teria por consequência a conclusão de tal inconstitucionalidade não poderia ser 

sanada pelo decurso do tempo.

3. Com efeito, nos termos da Súmula n. 685-STF, “É inconstitucional toda 

modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação 

em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a 

carreira na qual anteriormente investido”.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

260

4. Por sua vez, situações fl agrantemente inconstitucionais como o provimento de 

cargo público efetivo sem a devida submissão a concurso público não podem e não 

devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, sob 

pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedente: 

MS n. 28.279-DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2010.

5. “O princípio da publicidade impõe a transparência na atividade 

administrativa exatamente para que os administrados possam conferir se está 

sendo bem ou mal conduzida” (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, in “Curso 

de Direito Administrativo”, 25ªed. rev.e atual., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 85).

6. Consoante lição de HELY LOPES MEIRELLES (In “Direito Administrativo 

Brasileiro”, 30ªed., atual. por Eurico de Andrade Azevedo et al., São Paulo: 

Malheiros, 2005, pp. 94-5), “A publicação que produz efeitos jurídicos é a do 

órgão ofi cial da Administração, e não a divulgação pela imprensa particular, pela 

televisão ou pelo rádio, ainda que em horário ofi cial. Por órgão ofi cial entendem-

se não só o Diário Oficial das entidades publicas como, também, os jornais 

contratados para essas publicações ofi ciais”. Por conseguinte, “Os atos e contratos 

administrativos que omitirem ou desatenderem à publicidade necessária não só 

deixam de produzir seus regulares efeitos como se expõem a invalidação por falta 

desse requisito de efi cácia e moralidade. E sem publicação não fl uem os prazos 

para impugnação administrativa ou anulação judicial, quer o de decadência 

para impetração de mandado de segurança (120 dias da publicação), quer os de 

prescrição da ação cabível”.

7. Hipótese em que o “ato de transferência” do servidor recorrido não foi 

publicado no Diário Ofi cial do Estado do Rio Grande do Norte, mas tão somente 

no “Boletim Ofi cial da Assembléia Legislativa”; tal situação, somada ao fato de 

que referido ato não foi levado ao conhecimento da Corte de Contas Estadual, 

revela a existência de má-fé caracterizada por um sigilo não só ilegal mas também 

inconstitucional.

8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e, 

afastando-se a preliminar de prescrição do fundo de direito, determinar o retorno 

dos autos à Instância de origem para que prossiga no julgamento do feito.

(REsp n. 1.293.378-RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, 

julgado em 26.2.2013, DJe 5.3.2013).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o acórdão 

recorrido e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para 

que a ação retome seu regular trâmite; com urgência, em razão do tempo já 

transcorrido.

É como penso. É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.397.870-MG (2013/0143678-9)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: TIM Celular S/A 

Advogados: Cristiano Carlos Kozan 

     Eudenis Costa Machado 

     Renata Rezetti Ambrósio e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. 

Omissão inexistente. Ação civil pública. Direito do Consumidor. 

Telefonia. Venda casada. Serviço e aparelho. Ocorrência. Dano moral 

coletivo. Cabimento. Recurso especial improvido.

1. Trata-se de ação civil pública apresentada ao fundamento de 

que a empresa de telefonia estaria efetuando venda casada, consistente 

em impor a aquisição de aparelho telefônico aos consumidores que 

demonstrassem interesse em adquirir o serviço de telefonia. 

2. Inexiste violação ao art. 535, II do CPC, especialmente porque 

o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa e as 

questões de fato e de direito invocadas foram expressamente abordadas, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, 

notadamente no que concerne a alegação de falta de interesse de agir 

do Ministério Público de Minas Gerais. 

3. É cediço que a marcha processual é orquestrada por uma 

cadeia concatenada de atos dirigidos a um fi m. Na distribuição da 

atividade probatória, o julgador de primeiro grau procedeu à instrução 

do feito de forma a garantir a ambos litigantes igual paridade de armas. 

Contudo, apenas o autor da Ação Civil Pública foi capaz de provar os fatos 

alegados na exordial. 

4. O art. 333 do Código de Processo Civil prevê uma distribuição 

estática das regras inerentes à produção de prova. Cabe ao réu o ônus 

da impugnação específi ca, não só da existência de fatos impeditivos, 

modifi cativos ou extintivos do direito do autor, como também da 
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impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela ex 

adversa. Nesse ponto, mantendo-se silente o ora recorrido, correto o 

entendimento de origem, no ponto em que determinou a incidência do 

art. 334, II, do CPC e por consequência, ter recebido os documentos 

de provas do autor como incontroversos.

5. O fato de ter as instâncias de origem desconsiderado a 

prova testemunhal da recorrida - porquanto ouvida na qualidade de 

informante - não está apto a confi gurar cerceamento de defesa, pois 

a própria dicção do art. 405, § 4º, do CPC, permite ao magistrado 

atribuir a esse testemunho o valor que possa merecer, podendo, até 

mesmo, não lhe atribuir qualquer valor.

6. Não tendo o autor sido capaz de trazer aos autos provas 

concretas de sua escorreita conduta comercial, deve suportar as 

consequências desfavoráveis à sua inércia. Fica, pois, afastado possível 

violação aos arts. 267, VI, 333, II e 334, II do CPC.

7. A possibilidade de indenização por dano moral está prevista 

no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da 

violação à esfera individual. A evolução da sociedade e da legislação 

têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender que, quando são 

atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como 

negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.

8. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma 

comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem 

coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, 

de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo 

negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a 

consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

9. Há vários julgados desta Corte Superior de Justiça no sentido 

do cabimento da condenação por danos morais coletivos em sede de 

ação civil pública. Precedentes: EDcl no AgRg no AgRg no REsp n. 

1.440.847-RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 7.10.2014, DJe 15.10.2014, REsp n. 1.269.494-MG, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.9.2013, 

DJe 1º.10.2013; REsp n. 1.367.923-RJ, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 27.8.2013, DJe 6.9.2013; REsp 

n. 1.197.654-MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 1º.3.2011, DJe 8.3.2012.
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10. Esta Corte já se manifestou no sentido de que “não é qualquer 

atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano 

moral difuso, que dê ensanchas à responsabilidade civil. Ou seja, nem 

todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade. 

Nessa medida, é preciso que o fato transgressor seja de razoável 

signifi cância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave 

o sufi ciente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade 

social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. 

(REsp n. 1.221.756-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.2.2012). 

11. A prática de venda casada por parte de operadora de telefonia 

é capaz de romper com os limites da tolerância. No momento em que 

oferece ao consumidor produto com signifi cativas vantagens - no caso, o 

comércio de linha telefônica com valores mais interessantes do que a de 

seus concorrentes - e de outro, impõe-lhe a obrigação de aquisição de um 

aparelho telefônico por ela comercializado, realiza prática comercial apta 

a causar sensação de repulsa coletiva a ato intolerável, tanto intolerável 

que encontra proibição expressa em lei.

12. Afastar, da espécie, o dano moral difuso, é fazer tabula rasa da 

proibição elencada no art. 39, I, do CDC e, por via refl exa, legitimar 

práticas comerciais que afrontem os mais basilares direitos do consumidor.

13. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto Martins, 

Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 2 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 10.12.2014
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto por TIM Celular S/A, com fundamento nas alíneas a e c do 

permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, nesses termos ementado (fl . 296):

Ação civil pública. Interesse de agir. Alegação de improcedência da acusação 

de venda casada. Questão de mérito. Alegação de exame indevido da prova. 

Nulidade da sentença. Não ocorrência. Venda-casada. Prova. Reconhecimento 

da procedência do pedido inicial. Dano moral coletivo. Cabimento. Indenização. 

Redução. Impossibilidade. Montante adequado ao caso concreto. Sentença. 

Efeitos. Limites da competência territorial do órgão julgador.

- Não confi gura ausência de interesse de agir a alegação de que não se pratica 

a venda casada de que a parte ré é acusada na inicial, pois se trata de questão de 

mérito.

- Eventual exame equivocado da prova não constitui violação do direito 

à ampla defesa e, por conseguinte, nulidade da sentença, cabendo, apenas, 

proceder-se à reforma da decisão, se realmente ocorrido.

- Uma vez provada a realização de venda casada, cabe reconhecer a 

procedência do pedido inicial deduzido na ação civil pública, intentada por essa 

razão.

- É cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral 

coletivo.

• Não se há de falar em redução do montante arbitrado para a indenização por 

dano moral se atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

considerado o caso concreto.

-A sentença na ação civil pública faz coisa julgada “erga omnes” nos limites da 

competência territorial do órgão prolator.

Narra a recorrente que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

ajuizou, em seu desfavor, ação civil pública, ao argumento de que estaria 

praticando “venda casada”, consubstanciada na imposição da compra de 

aparelho telefônico, por ela vendido, ao consumidor que demonstrasse interesse 

em adquirir o serviço ofertado pela operadora, através do chip “Tim Fixo Pré” ou 

Tim Fixo pós.”

Na sentença, o douto julgador, amparado em amplo acervo probatório 

(testemunha, ofício da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com reclamações 

de consumidores, Auto de Constatação realizado por agente público), entendeu 
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ter restado comprovado - em ofensa aos princípios do Código de Defesa do 

Consumidor, notadamente de seu art. 39, I e V - a prática de venda casada pela 

ré.  

A condenação pode ser assim sintetizada:

Nestas circunstâncias, há a obrigação da Requerida em reparar o dano moral 

difuso, conforme previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, c.c. o art. 21, 

da Lei n. 7.347/1985 c.c. art. 81, parágrafo único, inciso I e art. 6º, inciso VI, da Lei 

n. 8.078/1990.

Há que se estabelecer o valor da multa.

Entendo que o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), atende 

bem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a 

sua fi xação, servindo de caráter pedagógico, para que a Requerida não reitere 

ações que visem lesar o consumidor, considerando-se, ainda, que a empresa é de 

grande porte.

Assim, julgo, amparado pelos dispositivos legais retromencionados, 

procedente o pedido, para declarar abusiva a conduta da Ré, determinando que 

se abstenha de promover a venda casada de seus serviços e produtos, nos exatos 

termos do pedido exordial.

Determino, ainda, que a Requerida fi xe preços distintos e razoáveis para os 

serviços de telefonia e venda de aparelhos telefônicos, comprovando-os em juízo, 

no prazo de 30 dias. (fl . 215)

A empresa demandada e o Ministério Pública apresentaram recurso de 

apelação. Em suas razões, a parte ora recorrente pugnou pela reforma da 

sentença, alegando, em apertada síntese, que, além de não ser cabível dano moral 

coletivo, não há interesse de agir nos presentes autos, porquanto não pratica a 

conduta de condicionar “a aquisição do serviço “TIM Fixo Pré” ou “TIM Fixo 

Pós” à aquisição de aparelho, bem como já fi xa preços ‘distintos e razoáveis para 

os serviços de telefonia e venda de aparelhos telefônicos.”

Examinando a pretensão, o Tribunal a quo julgou improcedente ambos os 

recursos. No que concerne ao manejedo pelo recorrente, confi rmou a sentença, 

tanto em relação à prática de venda casada, quanto ao cabimento de dano moral 

coletivo na tutela de interesse transindividual.

Apresentados embargos de declaração, foram eles rejeitados.

No apelo nobre, alega violação aos artigos 6º, inciso VI, 267, inciso VI, 

333, II e 334, II e 535 do CPC, ao art. 1º da Lei n. 7.347/1985 e ao art. 884 

do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial. Sustenta que: (a) o 
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Tribunal a quo foi omisso ao não se manifestar acerca da ausência de prova de 

que a TIM realiza venda casada, bem como o fato de não restar demonstrado o 

dano moral coletivo; (b) conforme amplamente demonstrado, não realiza venda 

casada, assim a obrigação imposta na presente demanda já era integralmente 

adimplida pela empresa, não há, pois, interesse de agir na presente demanda; 

(c) a impossibilidade condenação a título de dano moral coletivo; porquanto 

incompatível com a noção de transindividualidade do direito tutelado; (d) 

teve seu direito de defesa cerceado, pois a única prova por ela produzida foi 

desconsiderada pelas instâncias a quo; (e) o acórdão recorrido permitiu o 

enriquecimento ilícito do fundo que trata o art. 13 da LACP, no ponto em que 

exarou condenação sem a efetiva comprovação de dano aos usuários da empresa.

Foram apresentadas contrarrazões. (fl s. 403-414).

Em decisão de fl. 504, dei provimento ao agravo para determinar a 

conversão dos autos em recurso especial, nos termos do art. 34, XVI, do RISTJ. 

Instado a se manifestar, o MPF opinou pelo conhecimento parcial e, nessa 

parte, pelo não provimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): 

1. Da possível violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

Em primeiro lugar, não se pode conhecer da apontada violação ao art. 

535, II do CPC, especialmente porque o Tribunal a quo apreciou a demanda 

de forma clara e precisa e as questões de fato e de direito invocadas foram 

expressamente abordadas, estando bem delineados os motivos e fundamentos 

que a embasam, notadamente no que concerne a alegação de falta de interesse 

de agir do Ministério Público de Minas Gerais. 

A propósito, cita-se o seguinte trecho do acórdão objurgado:

Diz a parte apelante que falta interesse de agir à parte autora, por que não 

pratica a alegada venda casada.

Data vênia, a questão não é preliminar de carência de ação, mas questão de 

mérito, pois o fato de efetuar ou não tal tipo de venda não implica ausência de 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 26, (236): 231-309, outubro/dezembro 2014 267

interesse de agir, mas a procedência ou não do pedido da ação. Assim, rejeito a 

preliminar, (fl s. 298 e-STJ).

2. Da apontada violação aos arts. 267, VI, do CPC e 333, II e 334, II do 

CPC;

Porquanto correlatos, aludidos dispositivos merecem análise conjunta.

O Ministério Público Estadual instaurou Inquérito Civil (PP n. 

0024.10.002524-6), com base em reclamações apresentadas por consumidores 

e ofício da lavra da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais informando sobre a existência 

de diversas reclamações em face da ora recorrente, que estaria obrigando o 

consumidor a adquirir aparelho telefônico - por ela comercializado - como 

condição prévia à aquisição de sua linha de telefone.

Nos autos do IP foram realizadas audiências com a fi nalidade de se fi rmar 

Termo de Ajustamento de Conduta (fl s. 48-64). Diante da não manifestação 

de aquiescência da recorrente, o Parquet Estadual ajuizou a presente ação civil 

pública, com vistas a coibir, de forma coercitiva, possível prática comercial 

vedada pelo art. 39, I do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a marcha processual é orquestrada por uma cadeia 

concatenada de atos dirigidos a um fi m. Atento a essa máxima, bem como 

ao comando do art. 333, I e II, do CPC, o julgador de primeiro procedeu à 

instrução do feito de forma a garantir a ambos litigantes, em igual paridade de 

armas, a oportunidade de comprovar, tanto o fato constitutivo do seu direito 

(no caso a prática de venda casada), quanto da existência de fato impeditivo, 

modifi cativo ou extintivo do direito do autor (a não realização da guerreada 

prática comercial).

Nesse ponto, conforme extrai-se da sentença, apenas o autor da ação civil 

pública foi capaz de provar os fatos alegados na exordial. A título de elementos 

probatórios enumerou o julgador singular: i) ofício da Assembleia Legislativa do 

Estado, demonstrando diversas reclamações de consumidores, denunciando a prática 

de venda casada; ii) laudo de constatação/comprovação que demonstrou que em todas 

as lojas da ora recorrente, visitadas pelos agentes fi scais do MPMG, só seria possível a 

aquisição do CHIP, junto com o aparelho telefônico.

Urge observar ter restado consignado no decisum que, apesar de instado a 

ser manifestar, o réu quedou-se inerte quanto à impugnação específi ca de tais 

elementos de prova.
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A propósito, cita-se o seguinte trecho da sentença: 

De acordo com o documento de fl s. 56-60 dos autos, a consumidora Luna 

lombardi, denunciou a chamada venda casada, praticada pela Requerida.

O ofício da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de fls. 29, demonstra 

existirem diversas reclamações contra a requerida, denunciando as vendas 

cassadas, do Tim Fixo Pré com o aparelho telefônico.

O laudo de constatação/comprovação de fl s. 32-33, dos autos, demonstrou 

que em todas as lojas da Requerida visitadas só será possível a aquisição do Chip, 

junto com o aparelho telefônico. Tal informação, obtida de dentro da própria 

empresa, demonstra que os outros dois documentos, reclamação da consumidora 

e o ofício da assembléia contém informações verossímeis.

[...]

Frisa-se, por oportuno, que a testemunha, ouvida na qualidade de informante, 

já que funcionária da Requerida relatou que não existe a prática de venda 

cassada. Todavia, seu depoimento encontra-se divorciado dos demais elementos 

de provas não podendo ser considerado. Mesmo assim, a informante não afastou 

a possibilidade de existir venda casada ao afirmar que se o consultor assim 

proceder é advertido pela empresa. (fl s. 214-215)

O art. 333 do Código de Processo Civil prevê uma distribuição estática 

das regras inerentes à produção de prova. Ao réu, cabe o ônus da impugnação 

específi ca, não só da existência de fatos impeditivos, modifi cativos ou extintivos 

do direito do autor, como também da impropriedade dos elementos probatórios 

carreados aos autos pela ex adversa, para fins de comprovação do alegado. 

Nesse ponto, mantendo-se silente o ora recorrido, correto o entendimento de 

origem, no ponto em que determinou a incidência do art. 334, II, do CPC 

e por consequência, ter recebido os documentos de prova do autor como 

incontroversos.

Melhor sorte não socorre a recorrente quanto a alegação de cerceamento de 

defesa, pelo fato de ter as instâncias de origem desconsiderado sua única prova. 

Aludido elemento probatório refere-se a prova testemunhal - consubstanciada 

em funcionária da recorrente. O julgador, por considerá-la suspeita, concordou 

em ouvi-la na qualidade de informante e, como tal, conforme própria dicção do 

art. 405, § 4º, do CPC, poderá atribuir ao seu testemunho o valor que possa merecer, 

podendo, até mesmo, não lhe atribuir valor algum.

Portanto, não tendo o autor sido capaz de trazer aos autos provas 

concretas de sua escorreita conduta comercial, deve suportar as consequências 

desfavoráveis da sua inércia. 
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A respeito das regras inerentes à distribuição do ônus da prova, em outra 

oportunidade, assim me manifestei: 

Processual Civil. Tributário. Agravo regimental. IPVA. SESC. Entidade assistencial. 

Imunidade tributária. Previsão constitucional (CF, art. 150, VI, c). Lei n. 2.613/1955. 

Desvirtuamento do uso. Exceção à regra. Art. 333, inciso II, do CPC. Ônus da prova.

1. O recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental, 

que não se mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada.

2. Sendo o SESC - Serviço Social do Comércio entidade assistencial, de acordo com 

o art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, decorre da própria sistemática 

legal (art. 13 da Lei n. 2.613/1955) a conclusão da existência de presunção juris 

tantum (art. 334, IV, do CPC) quanto sua imunidade em relação ao IPVA.

3. Caberia ao Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 333 do CPC, 

apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva quanto à imunidade 

constitucional, por meio da comprovação de que os automóveis pertencentes 

ao SESC estão desvinculados da destinação institucional, o que não ocorreu no 

caso em comento, como se percebe do dirimido pelo acórdão a quo: “afere-se que 

efetivamente o embargado não produzira qualquer prova destinada a evidenciar 

que os automóveis que almejava eximir da incidência tributária estão destinados 

ao implemento das suas atividades assistencialistas.

Contudo, usufruindo de imunidade tributária derivada da natureza jurídica 

que ostenta e de expressa previsão constitucional, compete à Fazenda elidir 

a presunção de que os bens que integram seu acervo patrimonial não estão 

destinados ao incremento das suas atividades essenciais de forma a eximi-los da 

imunidade que os acoberta como regra geral”. (fl . 222) 

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.067.300-DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 2.2.2010, DJe 26.2.2010).

O Tribunal a quo, confi rmando a sentença, que, por sua vez, observou as 

regras processuais inerente à correta instrução do feito, notadamente quanto 

a distribuição da carga probatória - consignou que não há dúvidas acerca da 

prática da venda casada por parte da recorrente.

Abaixo, trecho do acórdão recorrido:

[...]

Alega a parte apelante que não efetuou nem efetua venda casada. Aduz, 

ainda, que são incabíveis danos morais coletivos. Pede, ao fi m, que seja o pedido 

inicial julgado improcedente. Alternativamente, pede que se reduza o valor da 

indenização fi xada pelo Juiz de primeiro grau.
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Com relação à primeira alegação, a razão não assiste à parte recorrente, 

porque a prova dos autos é robusta e indica, sem deixar margem a dúvidas, que a 

acusação a ela feita de proceder à venda casada é procedente.

Com efeito, o ilustre Deputado Délio Malheiros, na qualidade de Vice-

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, fez representação junto à 

Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor desta Capital dando notícia 

de que várias reclamações foram a ele endereçadas informando que a parte 

apelante condicionava a venda de linha de telefone fi xo (Tim Fixo-Pré) à compra 

do aparelho telefônico (cf. ff . 28-29).

Em diligência realizada na data de 13.8.2010, um agente fi scal do Ministério 

Público dirigiu-se às lojas da TIM Telefonia, nesta Capital, e constatou que, em 

todas as lojas, os atendentes informaram que a aquisição do “chip” só era possível 

junto com o telefone (ff . 32-33).

O Ministério Público procedeu à intimação da parte apelante a fi m de que 

enviasse representante seu à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor 

para audiência com o objetivo de “ajustamento de conduta” (f. 34).

Na audiência, foi apresentada proposta de “Termo de Ajustamento de 

Conduta” (ff . 40-43), no qual fi cava acertado que não haveria a venda casada aqui 

já mencionada.

A parte apelante, primeiramente, fez proposta de outro “Termo” e, ao fi m, 

simplesmente disse que não iria formalizar qualquer termo de ajustamento de 

conduta (f. 57).

Cabe destacar que assim procedeu sem dizer que o estava fazendo porque não 

efetuava venda casada, como alegou na contestação em suas razões de recurso.

Simplesmente não quis assinar o Termo.

Cabe destacar que, fosse justificada a recusa, teria a parte apelante a 

apresentado de forma ofi cial, constando a explicação para se negar a assinar o 

“Termo de Ajustamento de Conduta”.

No entanto, assim não procedeu, pois não consta dos autos qualquer 

documento que prove a recusa justifi cada em assinar aludido “Termo”.

De mais a mais, é evidente que, se de fato não procedesse ela à mencionada 

venda casada, não iria deixar de assinar o “Termo” proposto pelo Ministério 

Público, com o que evitaria a adoção de medidas judiciais contra si, o que acabou 

por ocorrer.

Cumpre salientar, ainda, que a testemunha arrolada pela parte apelante - que 

ela diz ter sido desconsiderada - é empregada sua.

Ora, não sem razão foi ela contraditada e ouvida apenas como informante

(cf. f. 153).
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Assim, seu depoimento, no qual diz que a parte apelante não efetua venda 

casada, tem de ser recebido com extrema cautela e não elide, data venia, a 

representação inicialmente feita ao Ministério Público e tampouco a diligência 

feita por seu agente fi scal, já mencionadas neste voto.

Por força dessas razões, é forçoso reconhecer a procedência da acusação de 

venda casada. [...] (fl s. 299-300):

Nessa ordem de ideias e, entendendo o acórdão a quo que a recorrente não 

foi capaz de infi rmar a alegação de prática de venda casada, não há falar em 

possível violação aos arts. 267, VI, 333, II e 334, II do CPC na espécie.

3. Da condenação a título de dano moral coletivo.

Ab initio, cumpre ressaltar que o direito metaindividual tutelado na espécie, 

se enquadra na categoria direitos difusos - cuja mais completa defi nição é dada 

pelo o art. 81, I, do Código de Defesa do Consumidor - de natureza indivisível 

e titulares indeterminados, porquanto ligados por circunstâncias de fato, o que 

permite asseverar ser esse extensível a toda a coletividade.

No arcabouço jurídico pátrio, os direitos metaindividuais estão inseridos 

expressamente na Constituição de 1988, no Título II - Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos Individuais e Coletivos, cabendo ao 

Código de Defesa do Consumidor, notadamente em seu art. 6º, IV, garantir 

a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.”

Há muito, doutrina e jurisprudência discutem a possibilidade do 

reconhecimento do dano moral coletivo. Durante certo tempo prevaleceu a 

teoria de que, não tendo a coletividade personalidade, não poderia titularizar 

direitos imateriais e, consequentemente ser indenizada moralmente.

Contudo, resta ultrapassado tal entendimento. Hoje, no âmbito desta 

Corte Superior de Justiça e da mais abalizada doutrina, não há mais espaço 

para dúvidas. É sim cabível a reparação coletiva do dano moral. Isso se dá pelo 

fato desse representar a lesão na esfera moral de uma comunidade, a violação de 

direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do 

ponto de vista jurídico.

Para um melhor juízo do tema, interessante citar as considerações tecidas 

por Marcelo Freire Sampaio Costa, in “Dano  Moral (Extrapatrimonial) 

Coletivo”, no que ele denominou de tripé justifi cador do dano moral coletivo, 
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quais sejam: a) dimensão ou projeção coletiva do princípio da dignidade da pessoa 

humana; b) ampliação do conceito de dano moral coletivo envolvendo não apenas a dor 

psíquica; c) coletivização dos direitos ou interesses por intermédio do reconhecimento 

legislativo dos direitos coletivos em sentido lato.”

Como bem colocou o ilustre autor, elemento de grande relevância 

para caracterização do dano moral coletivo foi a ampliação de seu conceito 

envolvendo não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da 

coletividade, pois essa é apenas a conseqüência da lesão à esfera extrapatrimonial 

de uma pessoa. A propósito, cita-se trecho de sua explanação retirado da obra 

“Dano Moral (Extrapatrimonial) Coletivo”, 1.ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 11:

“Em decorrência do moderno paradigma constitucional de ampla proteção do 

ser humano, imperioso afastar a ultrapassada concepção vinculativa da ocorrência 

do dano moral ou extrapatrimonial à esfera subjetiva da dor, sofrimento e 

emoção, pois tais aspectos são eventuais e possíveis conseqüência da violação 

perpetrada. Em outras palavras, deve ser excluída a idéia, tão difundida quanto 

errônea, de que o dano moral é a dor sofrida pela pessoa. A dor de fato, é apenas a 

conseqüência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa. 

A proteção jurídica hodierna busca alcançar todo e qualquer dano 

extrapatrimonial, não fi cando inclusive limitada ao rol de direitos insertos do 

inciso X da Carta Magna Brasileira (intimidade, vida privada, honra e imagem), 

pois tal enumeração é meramente exemplifi cativa. 

Ademais, se a concepção de dano extrapatrimonial estivesse somente vinculada 

à idéia de dor, sofrimento, não só poderia aceitar a confi guração dessa modalidade 

de dano à pessoa jurídica (violação objetiva do direito ao nome, consideração e 

reputação social), como acontece na realidade pátria (vide Súmula n. 227 do 

Superior Tribunal de Justiça e art. 52 do Código Civil).

Dada tal particularidade, urge observar que o dano moral difuso, por 

não ter a dor psíquica, o sofrimento e o abalo psicológico como elementos 

necessários à sua caracterização, é absolutamente independente dos pressupostos 

relacionados ao dano individual, ainda mais se considerarmos que tal medida 

pode ter como escopo a reconstituição ou reparação do bem jurídico atingido.

No âmbito desta Corte Superior de Justiça, se aliando ao pensamento 

doutrinário dominante, nos autos do REsp n. 1.057.274-RS, a Segunda Turma 

passou a acatar a tese defensiva do dano moral coletivo, ao argumento de 

que esse “atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto 

realidade massifi cada, que a cada dia mais reclama soluções jurídicas para 

sua proteção. [...] Estas decorrem do sentimento coletivo de participar de 
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determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade à 

idéia do coletivo.”

A propósito, cita-se a ementa do acórdão:

Administrativo. Transporte. Passe livre. Idosos. Dano moral coletivo. 

Desnecessidade de comprovação da dor e de sofrimento. Aplicação exclusiva 

ao dano moral individual. Cadastramento de idosos para usufruto de direito. 

Ilegalidade da exigência pela empresa de transporte. Art. 39, § 1º do Estatuto 

Idoso. Lei n. 10.741/2003 Viação não prequestionado.

1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma 

classe específi ca ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença 

de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das 

individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação 

jurídica-base.

2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, 

de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do 

indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos idosos a 

procedimento de cadastramento para o gozo do benefício do passe livre, cujo 

deslocamento foi custeado pelos interessados, quando o Estatuto do Idoso, art. 

39, § 1º exige apenas a apresentação de documento de identidade.

4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o sistema 

normativo.

5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou as circunstancias 

fáticas e probatória e restando sem prequestionamento o Estatuto do Idoso, 

mantém-se a decisão.

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.057.274-RS, Rel. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 1º.12.2009, DJe 26.2.2010).

Assim, desde então, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é 

uníssona no sentido de ser cabível a condenação, a tal título, em sede de ação 

civil pública. Abaixo, os seguintes precedentes:

Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Confi guração. Acolhimento, 

sem efeitos infringentes.

1. Com razão a embargante quando sustenta a existência de questões alegadas 

oportunamente e não apreciadas no acórdão embargado.

2. Sobre as alegações da embargante, cumpre assentar que: (a) está 

prejudicada a questão envolvendo dilação do prazo para o cumprimento da 

obrigação de fazer; (b) o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência 
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desta Corte no que se refere à possibilidade de confi guração de dano moral 

coletivo; (c) não houve prequestionamento da tese associada à violação aos arts. 

95 e 97 do CDC, mesmo com a oposição de embargos de declaração (Súmula n. 

211-STJ).

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no REsp n. 1.440.847-RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 7.10.2014, DJe 15.10.2014).

Ambiental, Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. Proteção e 

preservação do meio ambiente. Complexo Parque do Sabiá. Ofensa ao art. 535, 

II, do CPC não confi gurada. Cumulação de obrigações de fazer com indenização 

pecuniária. Art. 3º da Lei n. 7.347/1985. Possibilidade. Danos morais coletivos. 

Cabimento.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, 

fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3º 

da Lei n. 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de 

fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a 

fi m de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já 

consumado. Microssistema de tutela coletiva.

3. O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, 

impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fi m de resguardar o direito 

das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

4. O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo 

massifi cado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a 

dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.

5. Recurso especial provido, para reconhecer, em tese, a possibilidade de 

cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer, bem como a 

condenação em danos morais coletivos, com a devolução dos autos ao Tribunal 

de origem para que verifique se, no caso, há dano indenizável e fixação do 

eventual quantum debeatur. (REsp n. 1.269.494-MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 1º.10.2013).

Administrativo e Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. Omissão 

inexistente. Ação civil pública. Dano ambiental. Condenação a dano 

extrapatrimonial ou dano moral coletivo. Possibilidade. Princípio in dubio pro 

natura.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada 

na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 

abordadas no recurso.
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2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda 

que de forma refl exa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral 

coletivo.

3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano 

moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, 

afi nal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os 

danos são passíveis de indenização.

4. As normas ambientais devem atender aos fi ns sociais a que se destinam, 

ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio 

hermenêutico in dubio pro natura.

Recurso especial improvido. (REsp n. 1.367.923-RJ, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 27.8.2013, DJe 6.9.2013).

Recurso especial. Dano moral coletivo. Cabimento. Artigo 6º, VI, do Código 

de Defesa do Consumidor. Requisitos. Razoável signifi cância e repulsa social. 

Ocorrência, na espécie. Consumidores com difi culdade de locomoção. Exigência 

de subir lances de escadas para atendimento. Medida desproporcional e 

desgastante. Indenização. Fixação proporcional. Divergência jurisprudencial. 

Ausência de demonstração. Recurso especial improvido.

I - A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor é clara ao 

possibilitar o cabimento de indenização por danos morais aos consumidores, 

tanto de ordem individual quanto coletivamente.

II - Todavia, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que 

pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de 

razoável signifi cância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave 

o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e 

alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Ocorrência, na espécie.

III - Não é razoável submeter aqueles que já possuem dificuldades de 

locomoção, seja pela idade, seja por defi ciência física, ou por causa transitória, à 

situação desgastante de subir lances de escadas, exatos 23 degraus, em agência 

bancária que possui plena capacidade e condições de propiciar melhor forma de 

atendimento a tais consumidores.

IV - Indenização moral coletiva fi xada de forma proporcional e razoável ao 

dano, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

V - Impõe-se reconhecer que não se admite recurso especial pela alínea c 

quando ausente a demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que 

identifi quem os casos confrontados.

VI - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.221.756-RJ, Rel. Ministro Massami 

Uyeda, Terceira Turma, julgado em 2.2.2012, DJe 10.2.2012)
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Civil e Processual Civil. Ação civil coletiva. Interrupção de fornecimento de 

energia elétrica. Ofensa ao art. 535 do CPC não confi gurada. Legitimidade ativa 

do Ministério Público. Nexo de causalidade. Súmula n. 7-STJ. Dano moral coletivo. 

Dever de indenizar.

1. Cuida-se de Recursos Especiais que debatem, no essencial, a legitimação 

para agir do Ministério Público na hipótese de interesse individual homogêneo 

e a caracterização de danos patrimoniais e morais coletivos, decorrentes de 

frequentes interrupções no fornecimento de energia no Município de Senador 

Firmino, culminando com a falta de eletricidade nos dias 31 de maio, 1º e 2 de 

junho de 2002. Esse evento causou, entre outros prejuízos materiais e morais, 

perecimento de gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais e nas 

residências; danifi cação de equipamentos elétricos; suspensão do atendimento 

no hospital municipal; cancelamento de festa junina; risco de fuga dos presos da 

cadeia local; e sentimento de impotência diante de fornecedor que presta com 

exclusividade serviço considerado essencial.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar em defesa dos direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Precedentes do 

STJ.

4. A apuração da responsabilidade da empresa foi defi nida com base na prova 

dos autos. Incide, in casu, o óbice da Súmula n. 7-STJ.

5. O dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específi ca 

ou não de pessoas, uma afronta ao sentimento geral dos titulares da relação 

jurídica-base.

6. O acórdão estabeleceu, à luz da prova dos autos, que a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, em virtude da precária qualidade da prestação 

do serviço, tem o condão de afetar o patrimônio moral da comunidade. Fixado o 

cabimento do dano moral coletivo, a revisão da prova da sua efetivação no caso 

concreto e da quantifi cação esbarra na Súmula n. 7-STJ.

7. O cotejo do conteúdo do acórdão com as disposições do CDC remete 

à sistemática padrão de condenação genérica e liquidação dos danos de 

todos os munícipes que se habilitarem para tanto, sem limitação àqueles que 

apresentaram elementos de prova nesta demanda (Boletim de Ocorrência). Não 

há, pois, omissão a sanar.

8. Recursos Especiais não providos. (REsp n. 1.197.654-MG, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º.3.2011, DJe 8.3.2012)

Dessa feita, restando consolidado o entendimento no sentido de ser 

cabível indenização por dano moral à coletividade, pela alínea c do permissivo 
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constitucional o feito não comporta provimento. Incidência, à espécie, do 

Enunciado Sumular n. 83-STJ

4. Da possibilidade de enriquecimento ilícito do fundo elencado no art. 

13 da LACP.

Sustenta a recorrente que o acórdão de origem exarou condenação sem a 

efetiva comprovação de dano aos usuários da empresa, fato esse apto a ensejar o 

enriquecimento ilícito do fundo previsto na Lei de Ação Civil Pública.

Sem razão, entretanto, pois o dano analisado na espécie decorre da própria 

circunstância do ato lesivo (dano moral in re ipsa), prescindindo de prova objetiva do 

prejuízo individual sofrido.

Por afrontar o direito a livre escolha do consumidor, a prática de venda 

casada é condenada pelo CDC, que, em seu art. 39, I prescreve: “É vedado 

ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - 

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro 

produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos,” devendo 

o Estado, engendrar todos os esforços no sentido de reprimi-la.

Assim foi procedido na espécie. Antes de buscar as vias judiciais, o 

Ministério Público Estadual tentou uma solução pacífi ca para questão. Instaurou 

prévio Inquérito Civil. Tentou, por diversas vezes, ouvir representantes da 

empresa. Formulou pedido de Termo de Ajustamento de Conduta. Contudo, 

em nenhum momento teve êxito em seu intento, tendo a ora recorrente 

demonstrado desídia com o trabalho exercido pelo representante estatal, na 

tutela dos direitos elencados no Código do Consumidor. 

É bem verdade que esta Corte já se manifestou no sentido de que “não 

é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano 

moral difuso, que dê ensanchas à responsabilidade civil. Ou seja, nem todo ato 

ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade. Nessa medida, 

é preciso que o fato transgressor seja de razoável signifi cância e desborde 

os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir 

verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem 

extrapatrimonial coletiva. (REsp n. 1.221.756-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 

DJe 10.2.2012). 

A prática de venda casada por parte de operadora de telefonia tem esse 

condão. No momento em que, de um lado, oferece ao consumidor produto com 
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signifi cativas vantagens - no caso, o comércio de linha telefônica com valores 

mais interessantes do que a de seus concorrentes - e de outro, impõe-lhe a 

obrigação de aquisição de um aparelho telefônico por ela comercializado, realiza 

prática comercial apta a causar sensação de repulsa coletiva a ato intolerável, 

tanto intolerável que encontra proibição expressa em lei.

Afastar, da espécie, o dano moral difuso, é fazer tábula rasa da proibição 

elencada no art. 39, I, do CDC e, por via refl exa, legitimar práticas comerciais 

que afrontem os mais basilares direitos do consumidor.

Por todo o exposto, considerando os elementos probatórios carreados 

aos autos pelo Parquet - que dão clara demonstração da prática de “venda 

casada”- somados à ausência de provas que demonstrem não ter a ora recorrida 

concorrido com prática de tais atos, nem tampouco havendo demonstração 

de interesse dessa em dar por encerrado esta atividade, resta indubitável a 

ocorrência de dano moral coletivo, apto a gerar indenização, não havendo falar, 

pois, em necessidade de comprovação de dano aos usuários da empresa para tal 

mister, nem tampouco em enriquecimento ilícito do fundo elencado no art. 13 

da Lei de Ação Civil Pública.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.408.367-SC (2013/0334527-6)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Fazenda Nacional

Advogado: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Recorrido: Crisul Hotel e Turismo S/A

Advogado: Vilmar Costa e outro(s)

EMENTA

Processual Civil. Execução fi scal. Penhora de valores vincendos, 

a serem repassados por administradoras de cartão de crédito. Ofensa 
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ao art. 535 do CPC não configurada. Direito probatório. Ônus. 

Ausência de prequestionamento. Natureza jurídica de direito de 

crédito. Possibilidade. Equiparação parcial, para fi ns processuais, ao 

regime jurídico da penhora de faturamento.

Introdução

1. Controverte-se a respeito da decisão que manteve a penhora 

de percentual incidente sobre os créditos vincendos, a serem pagos por 

administradoras de cartão de crédito.

2. A recorrente defende a tese de que esses créditos são pagos 

em dinheiro, razão pela qual devem receber o tratamento idêntico 

ao dispensado à penhora de aplicações fi nanceiras via Bacen Jud – 

isto é, penhora em dinheiro, nos termos do art. 655, I, do CPC – e, 

portanto, sem limitação percentual (constrição sobre a integralidade 

dos valores).

3. O Tribunal a quo equiparou a medida constritiva, para fi ns 

processuais, à penhora sobre faturamento, razão pela qual, diante 

da verifi cação da existência de penhora similar deferida em outros 

processos judiciais, manteve a penhora determinada pelo juízo de 

primeiro grau, mas a limitou a 3% do montante a ser repassados pelas 

operadoras de cartão de crédito.

Tese preliminar: omissão no acórdão recorrido

4. Na hipótese dos autos, a Corte local, ainda que de modo 

sucinto, concluiu que os créditos repassados pelas administradoras de 

cartão de crédito devem ser equiparados ao faturamento da empresa, 

porque incluídos como recursos oriundos das atividades típicas da 

empresa.

5. A solução integral da controvérsia, com fundamento sufi ciente, 

não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

Ônus probatório e ausência de prequestionamento

6. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos 

Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 333 do CPC.

7. Assim, ante a ausência de prequestionamento, é inviável o 

conhecimento do recurso nesse ponto. Aplicação da Súmula n. 211-

STJ.
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Mérito

8. Atualmente, a maior parte das relações obrigacionais possui 

expressão monetária e, por essa razão, em dinheiro é naturalmente 

extinta. Assim, quer o pagamento seja feito em dinheiro, cheque ou 

cartão de crédito, em última instância, sempre haverá a conversão do 

bem em dinheiro.

9. Fosse esse o raciocínio, portanto, não haveria sentido no 

estabelecimento de uma ordem preferencial de bens, para efeitos de 

constrição judicial, uma vez que qualquer um deles (metais preciosos, 

imóveis, veículos, etc.) será, com maior ou menor dificuldade, 

transformado em dinheiro.

10. Os recebíveis das operadoras de cartão de crédito, 

naturalmente, serão pagos em dinheiro – tal qual ocorre, por exemplo, 

com o precatório judicial –, mas isso não significa que o direito 

de crédito que o titular possui possa ser imediatamente considerado 

dinheiro.

11. Por essa razão, os valores vincendos a que a empresa recorrida 

faz jus, tendo por sujeito passivo as administradoras de cartão de 

crédito, possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 

11, VIII, da Lei n. 6.830/1980 e no art. 655, XI, do CPC.

12. É correta a interpretação conferida no acórdão recorrido, 

que, embora acertadamente não confunda a penhora do crédito com 

a do faturamento, confere uma equiparação entre ambos, para fi ns 

estritamente processuais (isto é, de penhora como instrumento de 

garantia do juízo).

13. Isso porque é legítima a suposição de que os recebíveis 

das administradoras de cartão de crédito têm por origem operações 

diretamente vinculadas à atividade empresarial do estabelecimento, o 

que autorizaria enquadrá-los no conceito de faturamento (isto é, como 

parte dele integrante).

14. Assim, a constrição indiscriminada sobre a totalidade desses 

valores tem potencial repercussão na vida da empresa – quanto maior a 

sua representatividade sobre o faturamento global do estabelecimento, 

maior a possibilidade de lesão ao regular desempenho de suas 

atividades.
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15. Não bastasse isso, as questões relacionadas à efetivação de 

penhora pelo mecanismo ora apreciado possuem consequências que 

ultrapassam a relação jurídica existente entre as partes credora e 

devedora, o que justifi ca a cautela adotada pelo Tribunal a quo.

16. Dada a larga difusão, no sistema fi nanceiro, da utilização do 

denominado “dinheiro de plástico”, a autorização para a penhora do 

montante total a ser repassado pelas administradoras de cartão de 

crédito acarretaria, de certo, sensível abalo no sistema fi nanceiro, pois, 

de um lado, haveria forte queda, no terceiro setor, na aceitação dessa 

forma de pagamento. De outro lado, a realidade mostra que o forte 

segmento fi nanceiro não arcará, ao fi nal, com o prejuízo daí decorrente, 

o que signifi ca dizer, a exorbitante taxa de juros já praticada tenderia a 

aumentar, como forma de absorver o impacto social.

17. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não 

provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A 

Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-

lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os 

Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques (Presidente), Assusete 

Magalhães e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 16.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial 

interposto, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, 

contra acórdão assim ementado:
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Agravo legal em agravo de instrumento. Execução. Penhora sobre crédito vincendo 

perante operadora de cartão de crédito. Equiparação à penhora sobre faturamento. 

Estabelecimento de percentual mensal.

A Fazenda Nacional alega violação dos arts. 333, 535, 655, I e VII, e 655-

A, § 3ª, do CPC.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Os autos foram recebidos 

neste Gabinete em 25.1.2014.

Controverte-se a respeito da decisão que manteve a penhora de percentual 

incidente sobre os créditos vincendos, a serem pagos por administradoras de 

cartão de crédito.

A recorrente defende a tese de que esses créditos são pagos em dinheiro, 

razão pela qual devem receber o tratamento idêntico ao dispensado à penhora de 

aplicações fi nanceiras via Bacen Jud – isto é, penhora em dinheiro, nos termos 

do art. 655, I, do CPC – e, portanto, sem limitação percentual (constrição sobre 

a integralidade dos valores).

O Tribunal a quo equiparou a medida constritiva, para fi ns processuais, à 

penhora sobre faturamento, razão pela qual, diante da verifi cação da existência 

de penhora similar deferida em outros processos judiciais, manteve a penhora 

determinada pelo juízo de primeiro grau, mas a limitou a 3% do montante a ser 

repassado pelas operadoras de cartão de crédito.

Constato que não se confi gura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo 

Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou 

a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos 

trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar 

a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp n. 927.216-RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp n. 855.073-SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
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Na hipótese dos autos, a Corte local, ainda que de modo sucinto, concluiu 

que os créditos repassados pelas administradoras de cartão de crédito devem 

ser equiparados ao faturamento da empresa, porque incluídos como recursos 

oriundos das atividades típicas da empresa.

A irresignação da parte contrária com o resultado do julgamento diz 

respeito ao mérito, inconfundível com os vícios do art. 535 do CPC.

Registro que a instância de origem, a despeito da oposição de Embargos 

Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 333 do CPC.

Assim, ante a ausência de prequestionamento, é inviável o conhecimento 

do recurso nesse ponto. Aplicação da Súmula n. 211-STJ.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão veiculada não procede.

Atualmente, a maior parte das relações obrigacionais possui expressão 

monetária e, por essa razão, em dinheiro é naturalmente extinta. Assim, quer 

o pagamento seja feito em dinheiro, cheque ou cartão de crédito, em última 

instância, sempre haverá a conversão do bem em dinheiro.

Fosse esse o raciocínio, portanto, não haveria sentido no estabelecimento 

de uma ordem preferencial de bens, para efeitos de constrição judicial, uma vez 

que qualquer um deles (metais preciosos, imóveis, veículos, etc.) será, com maior 

ou menor difi culdade, transformada em dinheiro.

Os recebíveis das operadoras de cartão de crédito, naturalmente, serão 

pagos em dinheiro – tal qual ocorre, por exemplo, com o precatório judicial 

–, mas isso não signifi ca que o direito de crédito que o titular possui possa ser 

imediatamente considerado dinheiro.

Por essa razão, concluo que os valores vincendos a que a empresa recorrida 

faz jus, tendo por sujeito passivo as administradoras de cartão de crédito, 

possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII, da Lei n. 

6.830/1980 e no art. 655, XI, do CPC.

Reputo, porém, correta a interpretação conferida no acórdão recorrido, 

que, embora acertadamente não confunda a penhora do crédito com a do 

faturamento, confere uma equiparação entre ambos, para fi ns estritamente 

processuais (isto é, de penhora como instrumento de garantia do juízo).

Isso porque é legítima a suposição de que os recebíveis das administradoras 

de cartão de crédito têm por origem operações diretamente vinculadas à 

atividade empresarial do estabelecimento, o que autorizaria enquadrá-los no 

conceito de faturamento.
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Assim, a constrição indiscriminada sobre a totalidade desses valores tem 

potencial repercussão na vida da empresa – quanto maior a sua representatividade 

sobre o faturamento global do estabelecimento, maior a possibilidade de lesão 

ao regular desempenho de suas atividades.

Não bastasse isso, as questões relacionadas à efetivação de penhora pelo 

mecanismo ora apreciado possuem consequências que ultrapassam a relação 

jurídica existente entre as partes credora e devedora, o que justifi ca a cautela 

adotada pelo Tribunal a quo.

Dada a larga difusão, no sistema fi nanceiro, da utilização do denominado 

“dinheiro de plástico”, a autorização para a penhora do montante total a ser 

repassado pelas administradoras de cartão de crédito acarretaria, de certo, 

sensível abalo no sistema fi nanceiro, pois, de um lado, haveria forte queda, no 

terceiro setor, na aceitação dessa forma de pagamento. De outro lado, a realidade 

mostra que o forte segmento fi nanceiro não arcará, ao fi nal, com o prejuízo daí 

decorrente, o que signifi ca dizer, a exorbitante taxa de juros já praticada tenderia 

a aumentar, como forma de absorver o impacto social.

Com essas considerações, conheço parcialmente do Recurso Especial para, 

nessa parte, negar-lhe provimento.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.440.858-RS (2014/0014841-6)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: César Júnio de Oliveira Santana

Advogado: Leonardo Teixeira Freire

Recorrido: Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande 

do Sul - Detran-RS

Procurador: Carla Maria Petersen Herrlein Voegeli e outro(s)

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Alegações genéricas de violação 

do art. 535 do CPC. Fundamentação defi ciente. Súmula n. 284-STF. 
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Trânsito. Condução de veículo automotor sob infl uência de álcool. 

Exegese do 165 da Lei n. 9.503/1997. Alterações promovidas pela Lei 

n. 11.705/2008. “Lei Seca ao Volante”. Motorista autuado oito dias 

após o período de vigência da norma. Vacatio legis. Desnecessidade. 

Aplicação imediata de normas imperativas. Recurso desprovido.

1. Não se conhece da violação do art. 535 do CPC, pois as 

alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem 

discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou 

obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284-STF.

2. A Lei n. 11.705/2008, fruto da conversão da MP n. 415, 

de 21.1.2008, teve seu período de vigência iniciado na data de sua 

publicação, perpetrando alterações nos artigos 165, 276 e 277 da Lei 

n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

3. A norma in comento - conhecida como Lei Seca ao Volante - pode 

ser classifi cada como imperativa. Por encerrar interesse essencialmente 

público e necessária à ordem e à paz social, estabelece regras de 

observância obrigatória à toda coletividade. Incidência do princípio da 

obrigatoriedade da lei, que se exprime com a afi rmativa da submissão 

de todos ao seu império, regra essa de interesse da própria vida social 

organizada.

4. Desde a vigência da Lei n. 11.276/2006, o arcabouço legislativo 

pátrio já trazia expresso a proibição de “dirigir sob a infl uência de álcool 

ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência 

física ou psíquica,” inclusive trazendo em seu bojo a penalidade de 

multa e suspensão de dirigir.

5. O que, de fato, a Lei n. 11.705/2008 trouxe de novo ao art. 165 

do CTB foi a delimitação dessas penalidades, de modo a especifi cá-

las. A Lei Seca não fez, no preceito normativo em tela, qualquer 

tipo de alteração, mas sim uma maior especialização das penalidades 

impostas ao infrator.

6. Existência de prazo razoável ao amplo conhecimento da 

norma, pois, a proibição de dirigir sob a infl uência de álcool, remonta-

se ao ano de 2006. 

7. É cediço que o legislador constituinte originário - adotando 

à concepção de validade das normas proposta por Hans Kelsen, na 
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obra “Teoria Pura do Direito” - dispensou qualquer critério hierárquico 

entre lei ordinária e lei complementar. Assim, como uma não retira seu 

fundamento de validade da outra, possível confl ito entre ambas se resolve 

no campo da competência e não no da hierarquia.

8. À Lei Complementar n. 95/1998 coube a função de 

regulamentar o parágrafo único do citado art. 59 da Constituição 

Federal, à Lei n. 11.705/2008 a de promover alterações na Lei n. 

9.503/1995. Cada uma cumpriu seu mister, sem qualquer interferência 

na especialidade da outra. Não há, pois, qualquer confl ito normativo a 

ser dirimido na espécie.

9. Esta Corte Superior de Justiça, ao proferir decisões 

defi nitivas em matéria infraconstitucional - com vistas a unifi cação 

da interpretação da lei federal - deve, sempre que possível, atrelar 

a vontade do legislador aos anseios da sociedade. Assim, na tarefa 

judicante, a busca pela segurança jurídica, pela proteção máxima do bem 

comum e pela estabilização das relações sociais deve ser uma constante no 

exercício de julgar.

10. Nesse diapasão, como o objetivo da Lei n. 11.705/2008 foi 

conferir maior efetividade nas ações do Estado, na busca de coibir 

o então crescente aumento da perda de vidas em decorrência de 

acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados, o seu art. 

8º, no ponto em que determinou sua entrada em vigor na data de 

sua publicação, merece interpretação literal, devendo o recorrente a ela 

submeter, mesmo tendo sido autuado oito dias após o início de vigência 

da norma.

11. Inexistência de qualquer nulidade na penalidade imposta 

pela autoridade de trânsito ao recorrente, tampouco em violação, pelo 

acórdão a quo, dos art. 8º da Lei Complementar n. 95/1998 e 1º da 

LINDB.

12. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 
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resultado de julgamento: “A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).”

A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto Martins, 

Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 25 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 2.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Trata-se de recurso especial 

interposto por César Júnio de Oliveira Santana, com fundamento na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul, assim ementado (fl . 281):

Apelação cível. Trânsito. Condução de veículo automotor sob infl uência de álcool. 

Ilegitimidade do Detran em relação a auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária 

Federal. Suspensão do direito de dirigir. Detran. Alteração legislativa. Vacatio legis. 

Desnecessidade no ponto em discussão. Ilegitimidade passiva. O Detran é parte 

passiva ilegítima para a discussão em relação a auto de infração emitido por 

agente da Polícia Rodoviária Federal. Neste feito só podem ser analisados os atos 

do Departamento Estadual relativos ao processo de suspensão do direito de 

dirigir, sem perquirição do mérito da infração aplicada por agentes federais.

Suspensão do direito de dirigir. Caracteriza-se a modificação legislativa 

introduzida pela Lei n. 11.705/2008 ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro 

como de pequena repercussão. Distintamente do que sustenta o apelante, esse 

é justamente o caso, considerando-se o contexto legislativo, jurisprudencial 

e social que iá vigorava. A época já estabelecia o artigo 261 do Código de 

Trânsito Brasileiro os prazos mínimo e máximo de suspensão do direito de 

dirigir, respectivamente, como de um mês e de um ano, à exceção dos casos de 

reincidência em que é maior, não havendo surpresa. Inexistência de violação 

aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação de pena de 

suspensão do direito de dirigir por doze meses. Previsão legal com fi xação em 

patamar único.

Processo parcialmente extinto por ilegitimidade passiva. Apelação desprovida no 

restante.
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Narra o recorrente ter ajuizado ação anulatória de infração de trânsito 

contra o Detran-RS - Departamento Estadual de Transito do Rio Grande do Sul 

- objetivando a declaração de nulidade de auto de infração de trânsito ou de 

redução da penalidade que lhe foi aplicada em processo de suspensão do direito 

de dirigir.

Informa que em 28.6.2008 foi autuado em uma blitz da chamada Lei 

Seca, promovida pela Polícia Rodoviária Federal, e que, após regular processo 

administrativo, foi condenado à pena de 12 (doze) meses de suspensão do 

direito de dirigir, em razão da prática da infração prevista no art. 160 do Código 

de Trânsito Brasileiro (direção de veículo sob a infl uência de álcool), com a 

redação dada pela Lei n. 11.705/2008. 

Examinando a pretensão, o Tribunal a quo manteve sentença de 

improcedência, adotando, em suma, a seguinte fundamentação: “Como a 

política de ‘tolerância zero’ já existia em 2006, sendo tipifi cada como ilícito 

administrativo a conduta de ingerir álcool e conduzir veículo automotor, não 

houve nesta seara mudanças importantes a demandar período de vacatio legis. 

Saliento não se tratar de questão criminal. [...] Assim, quando da autuação já 

possuía plena efi cácia na esfera administrativa a Lei n. 11.705/2008.”

Apresentados embargos de declaração na origem, foram esses rejeitados, 

por acórdão assim sintetizado:

Embargos de declaração em apelação cível. Trânsito. Condução de veículo 

automotor sob infl uência de álcool.

Ilegitimidade do Detran em relação a auto de infração lavrado pela polícia 

rodoviária federal. Suspensão do direito de dirigir. Detran. Alteração legislativa. 

Vacatio legis. Desnecessidade no ponto em discussão.

Suspensão do direito de dirigir. Caracteriza-se a modificação legislativa 

introduzida pela Lei n. 11.705/2008 ao artigo 165 do Código de Trânsito 

Brasileiro como de pequena repercussão, considerando-se o contexto legislativo, 

jurisprudencial e social que iá vigorava.

A época já estabelecia o artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro os prazos 

mínimo e máximo de suspensão do direito de dirigir, respectivamente, como de 

um mês e de um ano, à exceção dos casos de reincidência em que é maior, não 

havendo surpresa.

Ausência de violação aos princípios da proporcional idade e da razoabilidade 

na aplicação de pena de suspensão do direito de dirigir por doze meses. Previsão 

legal com fi xação em patamar único.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 26, (236): 231-309, outubro/dezembro 2014 289

Inexistência dos vícios previstos no art. 535 do CPC. Impossibilidade de 

rediscussão da matéria.

Acórdão que fundamenta claramente as questões debatidas, especialmente os 

seus aspectos táticos.

Embargos de declaração desacolhidos.

Nas razões recursais do especial, sustenta a parte recorrente ter havido 

violação ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, ao art. 8º da Lei 

Complementar n. 95/1998 e ao art. 1º da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro.

Aduz que: a) o acórdão proferido nos aclaratórios deve ser reformado, pois 

não sanou as omissões apontadas; b) a penalidade de suspensão de habilitação 

é insubsistente, pois, tendo o incidente ocorrido no oitavo dia de início de 

vigência da Lei n. 11.705/2008, não poderia ser por ela autuado, vez que essa 

ainda estaria dentro de seu período de vacatio legis; c) ao entender que a “Lei 

Seca” seria de pequena repercussão, criou critério de início de vigência de norma 

ao arrepio da legislação de regência. Ao fi nal, pugna seja declarada a nulidade da 

penalidade administrativa que suspendeu o seu direito de dirigir por 12 (dozes 

meses) e determinou a sua participação em curso de reciclagem com prova 

teórica.

Em decisão de fl s. 462-463, dei provimento ao agravo para determinar a 

conversão dos autos em recurso especial, nos termos do art. 34, XVI, do RISTJ.

O Ministério Público Federal, no parecer de fl s. 472-477, opinou pelo não 

conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Em primeiro lugar, 

não se pode conhecer da apontada violação ao art. 535, II do CPC, pois as 

alegações que fundamentam a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação 

dos pontos em que efetivamente houve omissão, contradição ou obscuridade ou 

sobre os quais tenha ocorrido erro material.

Incide, no caso, a Súmula n. 284-STF, segundo o qual “é inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir 

a exata compreensão da controvérsia”. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
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Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Poder de polícia. 

Alegações genéricas de violação do art. 535 do CPC. Fundamentação defi ciente. 

Súmula n. 284-STF. Nulidade de auto de infração. Ausência de indicação de 

dispositivo legal e reexame fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 

n. 284-STF e n. 7-STJ.

1. Não se conhece da violação do art. 535 do CPC, pois as alegações que 

fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos 

efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros.

Incide, no caso, a Súmula n. 284-STF.

2. A ausência de indicação do dispositivo legal considerado violado pelo 

aresto recorrido faz incidir o óbice da Súmula n. 284-STF, ante a defi ciência na 

fundamentação recursal.

3. A acolhida da pretensão recursal, no tocante à nulidade da multa ou pela 

falta de provas da atividade ilícita ou pela falta de fundamento legal no auto 

de infração, com a consequente revisão do julgado impugnado, depende de 

reexame fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso 

especial por força do óbice da Súmula n. 7-STJ.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.447.391-CE, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5.6.2014, DJe 11.6.2014).

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. 

Art. 535 do CPC. Deficiência de fundamentação do recurso especial. Lei n. 

11.445/2007. Falta de indicação do dispositivo violado. Defi ciência. Súmula n. 

284-STF. Apreciação de dispositivo local. Impossibilidade. Súmula n. 280-STF. 

Inexistência de defeito no medidor. Legalidade da cobrança, inocorrência do 

dano moral e necessidade de revisão do valor da indenização. Matéria de prova. 

Aplicação da Súmula n. 7-STJ. Recurso especial pela alínea c. Cotejo analítico. Não 

realizado.

1. É defi ciente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de 

ofensa ao art. 165, 458 e 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração 

exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. 

Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284 do STF.

2. No que tange à alegação de afronta ao art. 25 do Decreto n. 553/1976, o 

exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a 

análise de dispositivos de legislação local, pretensão insuscetível de ser apreciada 

em recurso especial, conforme a Súmula n. 280-STF (“Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário.”).

3. Verifica-se que, embora a parte recorrente tenha indicado violação à 

Lei n. 11.445/2007, não apontou, com precisão, qual regramento legal teria 

sido efetivamente violado pelo acórdão recorrido. Assim, nos termos da 

jurisprudência pacífica deste Tribunal, a indicação de violação genérica a lei 

federal, sem particularização precisa dos dispositivos violados, implica defi ciência 
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de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da 

Súmula n. 284-STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência 

na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”).

4. Quanto às teses de legalidade da cobrança, inexistência de defeito no 

medidor e inocorrência do dano moral, o recurso não comporta êxito, pois, a 

alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a 

questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do 

acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso 

especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7-STJ.

5. Igualmente, não é cabível na via especial, em regra, a revisão do montante 

indenizatório fi xado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise 

de fatos e provas, conforme a referida Súmula n. 7-STJ.

6. Por fi m, o recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea 

c do permissivo constitucional. Isso porque o dissídio jurisprudencial não foi 

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

1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo 

analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos 

confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução 

jurídica diversa.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.283.397-

RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4.11.2014, DJe 

11.11.2014).

No mérito, a questão que se coloca está em saber se o fato de não haver 

previsão de período de vacatio legis na Lei n. 11.705/2008 afrontaria o art. 8º da 

Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, bem como o art. 1º da Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

A princípio, cumpre observar que, consoante o elencado no art. 59 da 

Constituição Federal, o processo legislativo pátrio compreende a elaboração 

de: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, 

medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, fi cando a cargo do parlamento 

a incumbência de elaborar lei complementar para regulamentar o indigitado 

dispositivo no que concerne ao processo de elaboração, redação, alteração 

e consolidação das leis. Esse papel foi devidamente cumprido pela Lei 

Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998.

No ponto referente ao início de vigência da norma, o legislador buscando 

conferir máxima efetividade ao texto constitucional, de modo a conciliá-la com 

o art. 1º da LINDB (salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 

quarenta e cinco dias depois de ofi cialmente publicada) estatui, em seu art. 8º:
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que a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar 

prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula 

“entra em vigor na data de sua publicação” para as leis de pequena repercussão.

No caso sub examine, sustenta o recorrente que, não sendo a Lei n. 

11.705/2008 de pequena repercussão - dentre outras razões, pelas próprias 

penalidades aplicadas - não poderia entrar em vigor de forma imediata, sob 

pena de o que ele chamou de “fl agrante vício de inconstitucionalidade,” de seu 

art. 8º.

Sem razão, entretanto. Vejamos.

A evolução legislativa do tema tem início com a edição da Medida 

Provisória n. 415, em 21 de janeiro de 2008, cujo objetivo foi o de proibir a 

comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais brasileiras.

Em 19 de junho do mesmo ano, a referida MP foi convertida na Lei 

n. 11.705/2008 (início de vigência na data de sua publicação), perpetrando 

alterações nos artigos 165, 276 e 277 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro).

Nesse ponto, pede-se vênia para ressaltar que a então nova legislação - 

conhecida como “Lei Seca ao Volante” - surgiu pela necessidade de reduzir o 

número de acidentes fatais, causados por embriaguez ao volante, que, segundo 

dados do Ministério da Saúde, correspondia a mais de 30% (trinta por cento) dos 

acidentes de trânsito (homepage https://dprf.gov.br/PortalInternet/leiSeca.faces). A 

própria exposição de motivos da Medida Provisória e, consequentemente, da 

lei, traz em seu bojo inúmeros dados interessantes, aptos a justifi car uma maior 

atuação positiva do Estado, com vistas a coibir tal prática. Dentre eles: 

i) está o fato do álcool está diretamente ligado com a morte de 1,8 milhão de 

pessoas ao redor do planeta (dados colhidos através de pesquisa da Organização 

Mundial de Saúde – OMS); 

ii) aumento de mortes em acidentes de trânsito, mesmo após a vigência do 

CTB; em 1998; 

iii) entre as vítimas de acidente de trânsito, cerca de um terço apresentaram 

taxa de alcoolemia superior a 0,6 g/l - índice limite definido pelo Código de 

Trânsito Brasileiro; 

De volta ao cerne da questão, cumpre trazer a lume o inteiro teor do 

art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro - com a redação dada pela Lei n. 
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11.276/2006 - dispositivo legal que fundamentou a aplicação da penalidade ao 

recorrente:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica: 

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor 

habilitado e recolhimento do documento de habilitação.

As alterações perpetradas pela Lei n. 11.705/2008, conferiram ao 

dispositivo o seguinte teor:

Art. 165. Dirigir sob a infl uência de álcool ou de qualquer outra substância 

psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) 

meses;

Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor 

habilitado e recolhimento do documento de habilitação.

De fato, é inegável a argumentação do recorrente no sentido de ter a “Lei 

Seca” grande repercussão, sendo essa mais acentuada ainda, se nos atentarmos ao 

fato do bem maior que essa visa tutelar - a incolumidade das pessoas, com resguardo 

à preservação do direito a vida - cujos acidentes ocasionados pela direção perigosa 

sob efeito etílico insistem em violar de forma fugaz.

Contudo, a repercussão, nos moldes propugnados pelo recorrente são de 

assaz impropriedade.

A norma in comento pode ser classifi cada como imperativa - ius cogens - 

que, por encerrar interesse essencialmente público e necessária à ordem e à paz 

social, estabelece regras de observância obrigatória à toda coletividade.

Invoca-se, pois, a aplicação do princípio da obrigatoriedade da lei, que se 

exprime com a afi rmativa da submissão de todos ao seu império. E isso se 

dá pelo simples fato de ser tal submissão de interesse da própria vida social 

organizada. Sobre o tema, é o magistério de Caio Mario da Silva Pereira, in 

“Instituições de Direito Civil”, vol. I, p. 101:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

294

Todos os sistemas jurídicos se constroem sobre o princípio da força obrigatória da 

lei, cuja abolição implicaria a identidade de todas as contravenções, e converteria 

a lei em palavra vã, expondo a integridade jurídica do indivíduo ao assalto dos 

malfeitores. O princípio da obrigatoriedade afina com a própria norma da 

coexistência e organização da vida em sociedade.

Partindo dessa premissa, do ponto de vista do infrator, não há falar em 

efeito surpresa com a vigência imediata da Lei n. 11.705/2008, pois, desde 

a vigência da Lei n. 11.276/2006, o arcabouço legislativo pátrio já previa, no 

mesmo art. 165, a proibição de “dirigir sob a infl uência de álcool ou de qualquer 

substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica,” inclusive 

trazendo em seu bojo a penalidade de multa e suspensão de dirigir.

O que, de fato, a Lei n. 11.705/2008 trouxe de novo ao indigitado 

dispositivo foi a delimitação dessas penalidades, de modo a especifi ca-las: “multa 

(cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.”

Com essas ponderações, verifi ca-se que, na verdade, a Lei Seca não fez, ao 

preceito normativo primário em análise, qualquer tipo de alteração. O que de 

fato ocorreu foi uma maior especialização das penalidades impostas ao infrator.

Nesse ponto, faço minhas as palavras do douto representante ministerial 

em seu parecer de fl s. 475: “A Lei n. 11.705, de 2008 não introduziu nada de 

novo, por isso não justifi ca o estabelecimento de prazo para a sua aplicação”.

Cumpre asseverar que coube ao caput do art. 165 o papel de defi nir a 

conduta ilícita do condutor, e é com base nele que o agente público aplicou a 

penalidade. Portanto, sendo essa um acessório em relação ao principal, não é 

dela que o infrator deve se defender, mas sim do fatos que a ensejaram.

Com essa conclusão, cai por terra o argumento de que não houve prazo 

razoável ao amplo conhecimento da norma, pois, a proibição de dirigir sob a 

infl uência de álcool não é nova, remonta-se ao ano de 2006.

Repita-se, pois, a escorreita aplicação, à espécie, do princípio da 

obrigatoriedade das leis.

Melhor sorte não socorre o recorrente quanto ao argumento de ser “o art. 

8 da Lei Complementar n. 95/1998, hierarquicamente superior à Lei Ordinária 

n. 11.705/2008” (fl . 334). É cediço que o legislador constituinte originário - 

adotando à concepção de validade das normas proposta por Hans Kelsen, na 

obra “Teoria Pura do Direito” - dispensou qualquer critério hierárquico entre 

lei ordinária e lei complementar - espécies normativas elencadas no art. 59 
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da Constituição da República. Assim, como uma não retira seu fundamento 

de validade da outra, possível confl ito entre ambas se resolve no campo da 

competência e não no da hierarquia, como o recorrente pretendeu fazer crer.

Nesse sentido, é o magistério de Paulo Gustavo Gonet Branco, in “Curso 

de Direito Constitucional”, editora Saraiva, 6ª edição, p. 910: “A lei ordinária 

que destoa da lei complementar é inconstitucional por invadir âmbito normativo 

que lhe é alheio, e não por ferir o princípio da hierarquia das leis.”

No Supremo Tribunal Federal inúmeros são os precedentes que adotam o 

posicionamento de que - como ambas as espécies normativas têm por fundamento 

de validade o texto constitucional, qualquer confl ito entre elas se resolve no campo da 

distribuição material da competência.

Mutatis mutandis, citam-se a ementas de alguns julgados do Pretório 

Excelso:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - Cofi ns. Isenção. Sociedade civil de prestação 

de serviço. Revogação. Hierarquia de normas. Lei Complementar n. 70/1991. Lei 

n. 9.430/1996. Sobrestamento revogado. Alegação de não esgotamento de 

instância. Inocorrência. Acórdão da origem em harmonia com a jurisprudência do 

Supremo. Precedente da repercussão geral julgada no Recurso Extraordinário n. 

377.457. Desprovimento. 1. A exigência contida na norma do artigo 102, inciso 

III, alínea a, da Constituição Federal, no que diz respeito à ultima instância de 

julgamento, refere-se ao pronunciamento de órgão colegiado de Tribunal ou 

Turma Recursal, sendo cabível a interposição do extraordinário contra acórdão de 

embargos de declaração, ainda que a apelação, recurso ordinário ou inominado 

tenham sido decididos, antes, monocraticamente. 2. O Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida 

no Recurso Extraordinário n. 377.457, Relator Ministro Gilmar Mendes, assim se 

pronunciou: Ementa: Contribuição Social sobre o Faturamento - Cofi ns (CF, art. 

195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei n. 9.430/1996 da isenção concedida às 

sociedades civis de profi ssão regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 

n. 70/1991. Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária 

e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à 

distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC n. 70/1991 é 

apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação 

aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. 

Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado 

provimento. 3. O pronunciamento exarado pelo Tribunal de origem não divergiu 

desse entendimento. 4. Agravo regimental desprovido. (AI n. 702.533 AgR, 

Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2.4.2013, Acórdão Eletrônico 

DJe-078 Divulg 25.4.2013 Public 26.4.2013) (grifo nosso)
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Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração 

convertidos em agravo regimental. PIS. LC n. 7/1970. Possibilidade de alteração 

por lei ordinária: Lei n. 9.718/1998. Hierarquia entre leis em matéria tributária. 

Ausência. Agravo regimental não provido. Precedentes. 1. O STF entendeu que o 

art. 239 da Constituição Federal não ocasionou o engessamento da contribuição 

ao PIS, apenas recepcionou-a expressamente, podendo essa ser alterada por 

norma infraconstitucional ordinária. 2. Inexiste hierarquia entre lei complementar e 

lei ordinária. O que há, na verdade, é a distribuição constitucional de matérias entre 

as espécies legais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE n. 348.605 

ED, Relator(a): Min. Dias Toff oli, Primeira Turma, julgado em 6.12.2011, Acórdão 

Eletrônico DJe-022 Divulg 31.1.2012 Public 1º.2.2012) (grifo nosso)

Processual Civil. Segunda medida liminar. Primeira medida parcialmente 

concedida. Posterior pedido de extensão. Extemporaneidade. Agravo regimental. 

Tributário. Cooperativa. Cofins. PIS. Isenção. Revogação por medida provisória. 

Alegada violação do princípio da hierarquia entre as leis. Contrariedade ao dever 

de prover adequado tratamento tributário ao ato cooperado (art. 146, III, c da 

Constituição). Ato cooperado. Alegada inexistência de intuito comercial ou lucrativo. 

Descaracterização do ingresso de valores como faturamento. Lei n. 5.764/1971, 

art. 79. 1. Em razão da preclusão e da força do trânsito em julgado, somente 

cabe a propositura e o exame de novos pleitos cautelares se houver substancial 

modifi cação do quadro fático-jurídico, que justifi que a densa probabilidade de 

conhecimento e provimento do recurso extraordinário. Situação descaracterizada, 

dada a reiteração dos argumentos apresentados por ocasião do exame da primeira 

medida liminar pleiteada, cujo resultado parcialmente favorável ao contribuinte 

não foi objeto de recurso. 2. Compete ao recorrente atacar de forma específi ca 

os fundamentos da decisão recorrida. Menção, na decisão agravada, à primeira 

medida liminar quanto à inexistência de periculum in mora. Ponto não enfrentado. 

“O risco ordinário da falta de efi cácia suspensiva [do recurso extraordinário] não 

basta à concessão do efeito pretendido, senão toda interposição de recurso 

extraordinário por contribuinte reclamaria tal efeito” (AC n. 1.192-MC, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, DJ de 16.5.2006). 3. Ausência de densa plausibilidade das 

teses arregimentadas. O art. 146, III, c da Constituição não implica imunidade ou 

tratamento necessariamente privilegiado às cooperativas. Conforme orientação 

desta Corte, em matéria tributária, não há hierarquia entre lei complementar e lei 

ordinária, nem a observância de simetria entre as formas para revogar isenções. A 

circunstância de dado tributo estar sujeito às normas gerais em matéria tributária 

não signifi ca que eles deverão ser instituídos por lei complementar, ou então 

que qualquer norma que se refi ra ao respectivo crédito tributário também deva 

ser criada por lei complementar. A concessão de isenções ou outros benefícios 

fiscais, bem como a instituição dos critérios das regras-matrizes dos tributos 

não têm perfi l de normas gerais (normas destinadas a coordenar o tratamento 

tributário em todos os entes federados), embora delas extraiam fundamento de 
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validade. Não é possível, sem profundo exame da questão de fundo, considerar 

como violada a regra da isonomia e da capacidade contributiva, considerada a 

tributação das cooperativas, em si consideradas (de trabalho, crédito, consumo 

etc), e comparadas com as demais pessoas jurídicas. Não está completamente 

afastada a predominância da interpretação da legislação infraconstitucional e 

da análise do quadro probatório para descaracterização dos ingressos oriundos 

da prática de atos por cooperativas como faturamento. Agravo regimental 

conhecido, mas ao qual se nega provimento. (AC n. 2.209 AgR, Relator(a): Min. 

Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 2.3.2010, DJe-055 Divulg 25.3.2010 

Public 26.3.2010 Ement Vol-02395-01 pp-00008) (grifo nosso)

À Lei Complementar n. 95/1998 coube a função de regulamentar o 

parágrafo único do citado art. 59 da Constituição Federal, à Lei n. 11.705/2008 

a de promover alterações na Lei n. 9.503/1995. Portanto, cada uma cumpre seu 

mister, sem qualquer interferência na especialidade da outra. E assim o será até 

a superveniência de outra norma de igual envergadura. Não há, pois, qualquer 

confl ito normativo a ser dirimido na espécie.

Esta Corte Superior de Justiça, ao proferir decisões definitivas em 

matéria infraconstitucional - com vistas a unifi cação da interpretação da lei 

federal - deve, sempre que possível, atrelar a vontade do legislador aos anseios 

da sociedade. Assim, na tarefa judicante, a busca pela segurança jurídica, pela 

proteção máxima do bem comum e pela estabilização das relações sociais deve ser uma 

constante no exercício de julgar.

Nesse diapasão, levando-se em consideração toda a argumentação jurídica 

retro, bem como o objetivo da Lei n. 11.705/2008 - conferir maior efetividade 

nas ações do Estado, na busca de coibir o então crescente aumento da perda 

de vidas em decorrência de acidentes de trânsito causados por motoristas 

embriagados - entendo que o art. 8º, no ponto em que determinou sua 

entrada em vigor na data de sua publicação, merece interpretação literal e, 

consequentemente, mesmo tendo o autor sido autuado oito dias após o início de 

vigência da norma, deve a ela se submeter. 

Não há falar, pois, em qualquer nulidade na penalidade imposta pela 

autoridade de trânsito ao recorrente, tampouco em desrespeito aos art. 8º da Lei 

Complementar n. 95/1998 e art. 1º da LINDB, por conseguinte, mantenho o 

acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso especial. É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.503.711-RS (2014/0338676-0)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

Recorrido: Hermanus Josef Leonardus Van Ass

Advogados: Osmar Antonio Fernandes e outro(s)

     Leonardo Ortolan Grazziotin e outro(s)

Interessado: Fazenda Nacional

EMENTA

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Ofensa ao art. 535 

do CPC. Ausência. Ação restituitória. Lei n. 11.457/2007. FNDE. 

Legitimidade passiva. Contribuição do salário-educação. Produtor 

rural empregador. Pessoa física. Inexigibilidade.

I. O acórdão ora atacado abordou todos os pontos necessários 

à composição da lide, ofereceu conclusão conforme a prestação 

jurisdicional requerida, encontra-se alicerçado em premissas que se 

apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido 

de obscuridades ou contradições. Inocorrência de violação ao art. 535 

do CPC.

II. A jurisprudência desta Corte é pacífi ca no sentido de que não 

há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, quando se resolve 

a controvérsia de maneira sólida, fundamentada e sufi ciente e apenas 

se deixa de adotar a tese do embargante.

III. Relativamente à legitimidade passiva para o pedido de 

restituição, sabe-se que as contribuições para o salário-educação 

sempre foram devidas ao FNDE, conforme o § 1º do art. 15 da Lei n. 

9.424/1996, com a redação dada pela Lei n. 10.832/2003.

IV. Ocorre que a União, com a edição da Lei n. 11.457/2007, 

passou a exercer, por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as 

atividades de arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições, 

em sintonia com o art. 12, I, da LC n. 73/1993. É o que se infere a 

partir da leitura do art. 16, § 1º, daquele diploma.
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V. Contudo, a destinação maior e fi nal do produto da arrecadação 

da contribuição do salário-educação continuou sendo o FNDE, 

conforme estabelece o § 7º do art. 16 da Lei n. 11.457/2007.

VI. Assim, quanto ao pleito restituitório, subsiste a legitimidade 

passiva do FNDE.

VII. É entendimento pacífico deste Tribunal, mesmo antes 

do Código Civil de 2002, que a atividade do produtor rural pessoa 

física, desprovido de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ), não se enquadra no conceito de empresa, para fins de 

incidência da contribuição do salário-educação, prevista no art. 212, 

§ 5º, da CF/1988, haja vista a falta de previsão específi ca no art. 15 

da Lei n. 9.424/1996, semelhante ao art. 25 da Lei n. 8.212/1991, que 

trata da contribuição previdenciária devida pelo empregador rural 

pessoa física. Precedentes.

VIII. Sobre a distribuição das parcelas a serem repetidas, a cargo 

do recorrente e da União Federal, o FNDE não pode ser condenado a 

devolver 100% da arrecadação da contribuição para o salário-educação, 

tendo em vista que a diferença de 1%, até abril de 2007, era retida pelo 

INSS, órgão que realizava a arrecadação, antes da Lei n. 11.457/2007, 

e, após a edição desta, o percentual de 1% passou a ser retido na RFB, 

pela União, nos moldes dos arts. 2º, 3º e 4º desse diploma.

IX. Desse modo, cabe ao FNDE devolver o montante da 

arrecadação, a título de salário-educação que lhe foi destinado, ou seja, 

99% do valor arrecadado e, à União, o valor restante.

X. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro 

Mauro Campbell Marques, acompanhando a Sra. Ministra Assusete Magalhães 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. 

Ministra-Relatora.

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Og Fernandes e Mauro Campbell 

Marques (Presidente) (voto-vista) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília (DF), 5 de março de 2015 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 24.3.2015

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Cuida-se de Recurso Especial, 

interposto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

inconformado com o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região e assim ementado:

Tributário. Contribuição destinada ao salário-educação. Produtor rural. Pessoa 

física. Inexigibilidade. Impossibilidade de equiparação com empresa. Aplicação 

da legislação específi ca. Lei n. 9.424/1996.

1. Nos termos da legislação pertinente, a contribuição ao salário-educação 

somente é devida pela empresa, assim entendida a fi rma individual ou sociedade 

que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fi ns lucrativos 

ou não. O produtor rural, pessoa física, não se enquadra no conceito de empresa.

2. No direito tributário, o princípio da reserva legal deve ser observado 

com extremo rigorismo. O argumento de que o art. 15, parágrafo único, da Lei 

n. 8.212/1991, equipara o contribuinte individual à empresa objetiva impor 

a legislação previdenciária a fim de definir o sujeito passivo de contribuição 

estranha à seguridade social, o que é vedado pelo art. 97, inciso III, do CTN.

Em suas razões, o recorrente alega afronta ao art. 535 do CPC, tendo em 

vista a suposta omissão da Corte de origem acerca da aplicação dos arts. 15 da 

Lei n. 9.424/1996, 12, V, e 15, parágrafo único, da Lei n. 8.212/1991.

Discorre, ainda, sobre o desrespeito ao art. 16 da Lei n. 11.457/2007, 

diante da sua hipotética ilegitimidade passiva para a ação de restituição dos 

valores recolhidos a título de salário-educação. Nesse sentido, sustenta que 

(a) segundo o art. 12, V, da LC n. 73/1993 e o art. 23 da Lei n. 11.457/2007, 

competiria à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial 

da União, nas causas de natureza fi scal e (b) à luz dos arts. 2º, 3º e 16, § 1º, da 

Lei n. 11.457/2007, a contribuição devida ao FNDE seria considerada dívida 

ativa da União e, por essa razão, a respectiva cobrança deveria ser realizada 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Na mesma oportunidade, com 
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espeque na IN/RFB n. 900/2008, assevera ser atribuição da própria RFB a 

devolução dos valores recolhidos por meio de DARF ou GPS.

Salienta, também, que o FNDE não poderia ser condenado a devolver 

100% da arrecadação, ao fundamento de que a diferença de 1%, até abril de 

2007, seria retida pelo INSS, órgão que realizaria a arrecadação antes da Lei 

n. 11.457/2007, e, após a edição desta, o percentual de 1% seria retido na RFB, 

nos moldes dos arts. 2º, 3º e 4º desse diploma. Acrescenta que, à inteligência 

da Lei n. 9.424/1996 e da Lei n. 9.766/1998, a restituição, pelo FNDE, se 

cabível, deveria limitar-se ao percentual de 40%, após abatido 1% da RFB pela 

arrecadação da contribuição social, diante do aludido rateio de 60% entre os 

Estados e os Municípios brasileiros.

Aponta ofensa aos arts. 15 da Lei n. 9.424/1996, 12, V, e 15, parágrafo 

único, da Lei n. 8.212/1991, ao argumento de serem contribuintes individuais 

os produtores rurais pessoas físicas. Nessa linha, defende que o contribuinte 

individual com segurados que lhe prestam serviços não é empresa, mas a ela 

se equipara, razão pela qual deveria cumprir, em relação àqueles, as mesmas 

obrigações da pessoa que exerce uma atividade empresária. Acrescenta, ainda, 

que o novo Código Civil não teria limitado o alcance da expressão defi nidora 

do sujeito passivo da obrigação tributária, à luz do art. 195, I, da CF/1988, cuja 

redação cuida da entidade equiparada à empresária.

Requer, ao fi nal, o provimento do Especial para a reforma do acórdão 

impugnado.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): É indubitável que o 

acórdão ora atacado abordou todos os pontos necessários à composição da lide, 

ofereceu conclusão conforme a prestação jurisdicional requerida, encontra-se 

alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento 

adotado e desprovido de obscuridades ou contradições, conforme se infere, 

sobretudo, deste trecho:

Não é demasia lembrar que, no direito tributário, o princípio da reserva legal 

deve ser observado com extremo rigorismo. O argumento de que o art. 15, parágrafo 

único, da Lei n. 8.212/1991, equipara o contribuinte individual à empresa objetiva 
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impor a legislação previdenciária a fi m de defi nir o sujeito passivo de contribuição 

estranha à seguridade social, o que é vedado pelo art. 97, inciso III, do CTN:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 

ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do art. 52, e do seu sujeito passivo;

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Turma:

Tributário. Apelação cível. Solução imediata. Agravo legal. Decisão 

agravada. Possibilidade. Salário-educação. Produtor rural pessoa física. Não 

incidência. Prescrição. Artigos 3º e 4º da LC n. 118/2005.

1 - Viável solver o apelo por meio de decisão terminativa quando o 

seu objeto confronta jurisprudência dominante ou está em sintonia com 

precedentes dos Tribunais Superiores. Inteligência dos artigos 557 - caput e 

§ 1º-A -, do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da CF.

2 - O produtor-empregador rural pessoa física, desde que não esteja 

constituído como pessoa jurídica, com registro no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - CNPJ, não se enquadra no conceito de empresa, não lhe sendo 

exigível o salário-educação.

3 -  Houve manifestação expressa sobre a Argüição de 

Inconstitucionalidade na AC n. 2004.72.05.003494-7-SC, no voto condutor 

do acórdão embargado. (TRF4, Agravo (Inominado, legal) em ApelRE n. 

0001230-14.2009.404.7211, 1ª Turma, Des. Federal Maria de Fátima Freitas 

Labarrère, por unanimidade, D.E. 14.7.2010) - g.n.

Na mesma esteira, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Processual Civil. Tributário. Contribuição para o salário-educação. Produtor 

rural empregador. Pessoa física. Inexigibilidade.

1. De acordo com o art. 15 da Lei n. 9.424/1996, regulamentado pelo 

Decreto n. 3.142/1999, posteriormente sucedido pelo Decreto n. 6.003/2006, 

a contribuição para o salário-educação somente é devida pelas empresas, 

assim entendidas as fi rmas individuais ou sociedades que assumam o risco de 

atividade econômica, urbana ou rural, com fi ns lucrativos ou não.

2. “O produtor-empregador rural pessoa física, desde que não esteja 

constituído como pessoa jurídica, com registro no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - CNPJ, não se enquadra no conceito de empresa, para fi ns de 

incidência do salário-educação” (REsp n. 711.166-PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJ de 16.5.2006).
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3. Impossibilidade de conhecimento do recurso pela alínea c da previsão 

constitucional, diante da ausência de indicação de julgado que pudesse 

servir de paradigma para a comprovação de eventual dissídio pretoriano.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp n. 842.781-RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado 

em 13.11.2007, DJ 10.12.2007, p. 301)

Tributário. Contribuição do salário-educação. Produtor rural pessoa física.

1. A contribuição do salário-educação tem destinação específi ca e não está 

incluída nas atribuições da Previdência.

2. Em verdade, é o INSS mero arrecadador e repassador do salário-educação 

ao FNDE.

3. Embora tenham natureza jurídica idêntica, visto que ambas são 

contribuições, a contribuição previdenciária destina-se à manutenção da 

Previdência e a do salário- educação destina-se ao desenvolvimento do ensino 

fundamental.

4. A Lei n. 9.494/1996 atribui como sujeito passivo do salário-educação as 

empresas, assim defi nidas pelo respectivo regulamento como qualquer fi rma 

individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou 

rural, com fi ns lucrativos ou não.

5. O produtor-empregador rural pessoa física, desde que não esteja 

constituído como pessoa jurídica, com registro no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - CNPJ, não se enquadra no conceito de empresa, para fi ns de 

incidência do salário-educação.

6. Recurso especial improvido.

(REsp n. 711.166-PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado 

em 4.4.2006, DJ 16.5.2006, p. 205) (fl s. 303-304e).

A propósito, a jurisprudência desta Corte é pacífi ca no sentido de que 

não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, quando se resolve a 

controvérsia de maneira sólida, fundamentada e sufi ciente e apenas se deixa de 

adotar a tese do embargante. Nesse sentido, colhe-se este precedente:

Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração. Ofensa ao art. 535 do 

CPC não confi gurada. Omissão. Inexistência. Mera insatisfação com o julgado. 

Violação do art. 179 do CTN. Análise de lei local. Impossibilidade. Óbice da Súmula 

n. 280-STF.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento sufi ciente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC.
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2. A Corte local, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, 

expressamente tratou do art. 179 do CTN, porém consignou que “é incabível 

a exigência, ao contribuinte, de requerimento anual de isenção (...), já que o 

requisito não é exigido pela Lei Municipal n. 5.839/1990”.

3. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja 

Embargos de Declaração.

4. O tema foi resolvido no âmbito municipal, mais especifi camente pelas Leis 

Municipais n. 3.802/1984 e 5.839/1990; e pelo Decreto Municipal n. 10.447/2000, 

afastando a competência deste Tribunal Superior para o deslinde das questões 

apresentadas no seu Recurso Especial, pois o exame de normas de caráter local é 

incabível nesta via recursal.

Aplicação da Súmula n. 280-STF.

5. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp n. 573.796-MG, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.11.2014).

Relativamente à legitimidade passiva para o pedido de restituição, sabe-

se que as contribuições do salário-educação sempre foram devidas ao FNDE, 

conforme o § 1º do art. 15 da Lei n. 9.424/1996, com a redação dada pela Lei 

n. 10.832/2003:

Art. 15 (...)

§ 1º O montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução de 1% 

(um por cento) em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, calculado 

sobre o valor por ele arrecadado, será distribuído pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, observada, em 90% (noventa por cento) 

de seu valor, a arrecadação realizada em cada Estado e no Distrito Federal, em 

quotas, da seguinte forma:

I - Quota Federal, correspondente a um terço do montante de recursos, que 

será destinada ao FNDE e aplicada no fi nanciamento de programas e projetos 

voltados para a universalização do ensino fundamental, de forma a propiciar a 

redução dos desníveis sócio- educacionais existentes entre Municípios, Estados, 

Distrito Federal e regiões brasileiras;

II - Quota Estadual e Municipal, correspondente a 2/3 (dois terços) do 

montante de recursos, que será creditada mensal e automaticamente em favor 

das Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

para fi nanciamento de programas, projetos e ações do ensino fundamental.

Ocorre que a União, com a edição da Lei n. 11.457/2007, passou a exercer, 

por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as atividades de arrecadação, 

cobrança e recolhimento das contribuições, em sintonia com o art. 12, I, da LC 

n. 73/1993. É o que se infere a partir da leitura do art. 16, § 1º, daquele diploma:
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Art. 16. A partir do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao da 

publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras 

multas previstas em lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º 

desta Lei, constituem dívida ativa da União.

§ 1º A partir do 1º (primeiro) dia do 13º (décimo terceiro) mês subsequente 

ao da publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida 

ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se 

referem os arts. 2º e 3º desta Lei.

Contudo, a destinação maior e final do produto da arrecadação 

da contribuição do salário-educação continuou sendo o FNDE, conforme 

estabelece o § 7º do art. 16 da Lei n. 11.457/2007:

Art. 16 (...)

(...)

§ 7º A inscrição na dívida ativa da União das contribuições de que trata o art. 3º 

desta Lei, na forma do caput e do § 1º deste artigo, não altera a destinação fi nal do 

produto da respectiva arrecadação.

Assim, quanto ao pleito restituitório, subsiste a legitimidade passiva do 

FNDE. Mutatis mutandis, foi esse o entendimento adotado por este Tribunal 

por ocasião da defi nição da legitimidade do Incra em litisconsórcio necessário 

com o INSS (e atualmente a União) nas demandas que têm por objeto a 

restituição do indébito tributário, conforme se observa neste precedente:

Processual Civil. Inexistência de violação do art. 535 do CPC. Ação de repetição 

de indébito referente à contribuição destinada ao Incra. União. Legitimidade. 

Litisconsórcio passivo necessário.

1. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a 

respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando fazer 

uso de fundamentação adequada e sufi ciente para o julgamento da causa, o 

que, no acórdão recorrido, restou atendido pelo Tribunal de origem. Ausente a 

violação do art. 535 do CPC.

2. Para casos anteriores à Lei n. 11.457/2007, tanto o Incra como o INSS 

devem fi gurar no pólo passivo da ação em que se pleiteia a inexigibilidade da 

contribuição adicional ao Incra: a autarquia agrária, por ser a destinatária da 

exação, e a autarquia previdenciária, por ser a responsável pelo lançamento, 

arrecadação e fi scalização da dita contribuição anteriormente à referida lei.

Precedentes citados.
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3. Com o advento da Lei n. 11.457/2007, as atribuições referentes à tributação, 

fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento da contribuição ao Incra 

passaram a ser da Receita Federal do Brasil.

Outrossim, como o débito original e seus acréscimos legais, relativos à 

contribuição social em questão, passaram a constituir, nos termos do art. 16 da 

Lei n. 11.457/2007, dívida ativa da União, também foi transferida à Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional - PGFN a representação judicial da União nas ações 

em que se questiona a exigibilidade de tal contribuição. Destarte, impõe-se o 

reconhecimento da legitimidade passiva da União em demandas que também 

têm por objeto a restituição do indébito tributário.

4. Recurso especial do Incra parcialmente conhecido e, nessa parte, provido 

parcialmente para anular os atos posteriores à citação a fi m de que a União seja 

citada como litisconsorte passivo necessário, fi cando prejudicadas as demais 

questões e o recurso especial das autoras.

(REsp n. 1.265.333-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe de 26.2.2013).

Ademais, é entendimento pacífi co deste Tribunal, mesmo antes do Código 

Civil de 2002, que a atividade do produtor rural pessoa física, desprovido de 

registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), não se enquadra 

no conceito de empresa, para fi ns de incidência da contribuição do salário-

educação, prevista no art. 212, § 5º, da CF/1988, haja vista a falta de previsão 

específi ca no art. 15 da Lei n. 9.424/1996, semelhante ao art. 25 da Lei n. 

8.212/1991, que trata da contribuição previdenciária devida pelo empregador 

rural pessoa física. Nesse sentido:

Processual Civil. Recurso especial. Tributário. Salário-educação. Produtor rural 

pessoa física. Inexigibilidade da exação.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção - STJ fi rmou-se no 

sentido de que a contribuição para o salário-educação somente é devida pelas 

empresas em geral e pelas entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral 

da Previdência Social, entendendo-se como tais, para fi ns de incidência, qualquer 

fi rma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou 

rural, com fi ns lucrativos ou não, conforme estabelece o art. 15 da Lei n. 9.424/1996, 

c.c. o art. 2º do Decreto n. 6.003/2006.

2. Assim, “a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as 

empresas, assim entendidas as fi rmas individuais ou sociedades que assumam o 

risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fi ns lucrativos ou não” (REsp n. 

1.162.307-RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.12.2010 - recurso submetido à 

sistemática prevista no art. 543-C do CPC), razão pela qual o produtor rural pessoa 

física, desprovido de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), não 
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se enquadra no conceito de empresa (fi rma individual ou sociedade), para fi ns de 

incidência da contribuição para o salário educação.

Nesse sentido: REsp n. 711.166-PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 

16.5.2006; REsp n. 842.781-RS, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 10.12.2007.

3. Recurso especial provido (STJ REsp n. 1.242.636-SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13.12.2011).

Tributário. Contribuição do salário-educação. Produtor rural pessoa física.

1. A contribuição do salário-educação tem destinação específica e não está 

incluída nas atribuições da Previdência.

2. Em verdade, é o INSS mero arrecadador e repassador do salário-educação ao 

FNDE.

3. Embora tenham natureza jurídica idêntica, visto que ambas são contribuições, 

a contribuição previdenciária destina-se à manutenção da Previdência e a do salário-

educação destina-se ao desenvolvimento do ensino fundamental.

4. A Lei n. 9.494/1996 atribui como sujeito passivo do salário-educação 

as empresas, assim definidas pelo respectivo regulamento como qualquer firma 

individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, 

com fi ns lucrativos ou não.

5. O produtor-empregador rural pessoa física, desde que não esteja constituído 

como pessoa jurídica, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 

não se enquadra no conceito de empresa, para fi ns de incidência do salário-educação.

6. Recurso especial improvido (STJ, REsp n. 711.166-PR, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJU de 16.5.2006).

Processual Civil. Tributário. Contribuição para o salário-educação. Produtor rural 

empregador. Pessoa física. Inexigibilidade.

1. De acordo com o art. 15 da Lei n. 9.424/1996, regulamentado pelo Decreto n. 

3.142/1999, posteriormente sucedido pelo Decreto n. 6.003/2006, a contribuição 

para o salário-educação somente é devida pelas empresas, assim entendidas as 

fi rmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, 

urbana ou rural, com fi ns lucrativos ou não.

2. “O produtor-empregador rural pessoa física, desde que não esteja constituído 

como pessoa jurídica, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 

não se enquadra no conceito de empresa, para fi ns de incidência do salário-educação” 

(REsp n. 711.166-PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 16.5.2006).

3. Impossibilidade de conhecimento do recurso pela alínea c da previsão 

constitucional, diante da ausência de indicação de julgado que pudesse servir de 

paradigma para a comprovação de eventual dissídio pretoriano.
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4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido 

(STJ, REsp n. 842.781-RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJU de 

10.12.2007).

Por último, sobre a distribuição das parcelas a serem repetidas, a cargo 

do recorrente e da Fazenda Nacional, como já se observou pela evolução da 

legislação acerca do tema, o FNDE não pode ser condenado a devolver 100% da 

arrecadação, tendo em vista que a diferença de 1%, até abril de 2007, era retida 

pelo INSS, órgão que realizava a arrecadação, antes da Lei n. 11.457/2007, e, 

após a edição desta, o percentual de 1% passou a ser retido na RFB, pela União, 

nos moldes dos arts. 2º, 3º e 4º desse diploma.

Desse modo, cabe ao FNDE devolver o montante da arrecadação a título 

de salário-educação que lhe foi destinado, ou seja, 99% do valor arrecadado e, à 

União, o valor restante.

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e dar-lhe parcial 

provimento, a fi m de condenar o FNDE à restituição de 99% do valor arrecadado 

e a União à restituição do valor restante.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques: Adoto o minucioso relatório da 

Ministra Assusete Magalhães.

Acrescento que, em 24 de fevereiro de 2015, a Ministra Relatora apresentou 

voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial.

Para melhor exame, pedi vista dos autos.

No que se refere à alegada afronta ao art. 535 do CPC, depreende-se dos 

autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou das questões 

suscitadas, resolvendo de modo integral a controvérsia posta. Na linha da 

jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional 

nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente 

fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que 

de forma contrária aos interesses da parte. Assim, não havendo no acórdão 

recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fi ca caracterizada ofensa ao 

art. 535 do CPC.
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Quanto à legitimidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, para fi gurar no polo passivo da presente demanda, verifi ca-

se que a jurisprudência deste Tribunal pacifi cou-se no sentido de reconhecer a 

legitimidade ad causam da autarquia para fi gurar nas demandas em que se discute 

a contribuição ao salário-educação. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 

n. 211.790-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 21.3.2013, DJe 9.5.2013; AgRg no REsp n. 261.054-SC, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 15.8.2002, DJ 21.10.2002.

Ressalte-se que, com a vigência da Lei n. 11.457/2007, a União passou a 

exercer as atividades de arrecadação, cobrança e recolhimento da contribuição 

em comento (que antes eram exercidas pelo INSS), razão pela qual também 

possui legitimidade para integrar a lide.

Por outro lado, como bem observado em precedente citado pela Ministra 

Relatora, “a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, 

assim entendidas as fi rmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade 

econômica, urbana ou rural, com fi ns lucrativos ou não” (REsp n. 1.162.307-RJ, 1ª 

Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.12.2010 - recurso submetido à sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC), razão pela qual o produtor rural pessoa física, 

desprovido de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), não se 

enquadra no conceito de empresa (fi rma individual ou sociedade), para fi ns de 

incidência da contribuição para o salário educação” (REsp n. 1.242.636-SC, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13.12.2011 - 

grifou-se).

Por fim, no que concerne às parcelas a serem devolvidas, impõe-se 

reconhecer a obrigação da União de devolver a parcela correspondente a 1% 

do valor arrecadado (que retribui as atividades de arrecadação, cobrança e 

recolhimento), fi cando a cargo do FNDE a parcela remanescente (equivalente a 

99% do valor arrecadado).

Diante do exposto, acompanho a Ministra Relatora para dar parcial 

provimento ao recurso especial.

É o voto.




