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Corte Especial





AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL N. 673.336-SP (2015/0027188-7)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Agravante: F B dos S

Advogados: Alexandre Ricardo Cavalcante Bruno e outro(s)

Luis Carlos Kaneca da Silva

Agravado: D F dos S

Advogado: Marli Gonçalves Gorgone

EMENTA

Processual Civil. Agravo interno nos embargos de divergência em 

agravo em recurso especial. Discussão de regra técnica. Impossibilidade. 

Inaplicabilidade do CPC/2015 a recurso anterior a sua entrada em 

vigor. Enunciado Administrativo 2/STJ. Falta de comprovação da 

divergência. Art. 266, § 1º, do RISTJ. Suposta divergência entre turmas 

integrantes de diferentes seções. Competência da Corte Especial.

1. Hipótese na qual o acórdão embargado fora proferido 

em julgamento de Agravo que confirmou a impossibilidade de 

processamento do Recurso Especial, por intempestividade, dado que 

a oposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem 

suspende o prazo para interposição do Recurso Especial.

2. Como não se conheceu do mérito do Recurso Especial, incide 

o disposto na Súmula 315/STJ: “Não cabem embargos de divergência 

no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial”.

3. É inaplicável o CPC/2015 a recursos manifestados antes 

de sua entrada em vigor, incidindo o Enunciado Administrativo n. 

2/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com 

as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça”.

4. Não cumprimento pela embargante da exigência feita pelo art. 

266, § 1º, do RISTJ, por haver deixado de juntar cópia dos acórdãos 

apontados como paradigmas.
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5. Competência da Corte Especial, pois a suposta divergência 

seria entre acórdão da Terceira Turma, de um lado, e, de outro, 

paradigmas provenientes da Corte Especial e da Segunda Turma. 

Arts. 2º, § 4º c/c 266 do RISTJ.

6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, 

Humberto Martins, Herman Benjamin, Jorge Mussi e Luis Felipe Salomão 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Nancy 

Andrighi, Maria Th ereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Og 

Fernandes e Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 30.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Trata-se de agravo interno interposto 

por F B dos S contra decisão monocrática de minha lavra, assim ementada (fl s. 

314/316):

Processual Civil. Embargos de divergência em agravo em recurso especial. 

Discussão de regra técnica. Impossibilidade. Falta de comprovação da divergência. 

Recurso liminarmente indeferido.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, ao contrário do 

que foi decidido, não busca reexame do juízo de admissibilidade do Recurso 

Especial.
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Afi rma que o aresto hostilizado não aplicou o disposto do art. 1.043, III, 

do CPC/2015, que dispõe bastar que o acórdão embargado de divergência tenha 

apreciado o mérito.

Argumenta que nos EDcl nos EREsp 837.411 fez-se uma distinção entre 

decidir o conteúdo da regra técnica e decidir-se se a regra técnica foi bem ou 

mal aplicada.

Alega que o art. 266, § 1º, do RISTJ, não exige que se junte cópias 

integrais dos arestos paradigmas ou que se indique o repositório ofi cial em que 

publicados, por ser a divergência notória e por haver o embargante transcrito 

ementa de julgado do próprio site do STJ.

Aduz que os Embargos deveriam ser redistribuídos à Primeira Seção, por 

haver trazido paradigmas provenientes da Segunda Turma e da Corte Especial, 

sendo o acórdão embargado proveniente da Terceira Turma.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Trata-se de agravo interno 

em Embargos de Divergência liminarmente indeferidos, opostos em face de 

acórdão da Terceira Turma, assim ementado (fl . 282):

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Interposição contra acórdão 

proferido na origem. Não cabimento. Interrupção do prazo. Não ocorrência. 

Intempestividade do recurso especial evidenciada.

1. O recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo 

para a interposição do recurso cabível.

2. Agravo regimental não provido.

Tratava-se de julgamento de Agravo Regimental contra decisão 

da presidência deste STJ, que por sua vez considerou o Recurso Especial 

intempestivo, uma vez que, na origem (TJ-SP), o recorrente, derrotado no 

julgamento de Agravo de Instrumento julgado colegiadamente (fl s. 139-142), 

havia manifestado Agravo manifestamente incabível, de modo que restara 

preclusão a decisão do TJ-SP no Agravo de Instrumento. Portanto, intempestivo 

o Recurso Especial extemporâneo.

Daí porque a Terceira Turma, confi rmando a decisão da presidência do 

STJ, reiterou que o Especial era intempestivo, dado que “recurso manifestamente 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

22

incabível não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso 

cabível”.

A embargante, destarte, insurge-se nestes Embargos de Divergência contra 

o acórdão da Terceira Turma que deliberou por reafi rmar que o Recurso Especial 

interposto pela embargante é intempestivo, em razão de já haver decorrido o 

prazo legal para sua interposição, dado de a oposição de recurso manifestamente 

incabível não é capaz de suspender ou de interromper a contagem do prazo para 

a interposição do Recurso Especial.

Como cediço, os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a 

jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses confl itantes pelos seus órgãos 

fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio pretoriano nos 

moldes estabelecidos no art. 266, § 1º, combinado com o art. 225, §§ 1º e 2º, do 

RISTJ.

Sob esse enfoque, o recurso não merece prosperar, na medida em que o 

mérito do Recurso Especial não foi julgado no acórdão da Terceira Turma, 

sendo certo que não cabem embargos de divergência para discutir a correta 

aplicação de regra técnica concernente ao juízo de admissibilidade do recurso 

especial.

Nesse sentido:

Agravo regimental em embargos de divergência. Administrativo. Honorários 

advocatícios. Discussão sobre irrisoriedade. Aresto embargado que não examina 

o mérito da demanda. Inviável a utilização dos embargos de divergência para 

uniformização do juízo de conhecimento. Inexistência de cotejo e de similitude 

fática. Dissídio não demonstrado. Agravo regimental que não trouxe argumentos 

novos capazes de infirmar a decisão atacada, razão pela qual nega-se seu 

provimento. (AgRg nos EAREsp 336.368/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

Corte Especial, DJe 5.3.2015).

Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de divergência em recurso 

especial. Ausência de discrepância entre acórdãos a respeito da mesma questão 

jurídica. Aresto embargado que assenta a existência de óbice processual ao 

conhecimento do recurso confrontado com paradigma que enfrenta o mérito. 

Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

1. Se não houve no aresto embargado o enfrentamento do mérito da controvérsia 

decidida no paradigma trazido a confronto, falta aos embargos de divergência 

o pressuposto básico para a sua admissibilidade, qual seja, a discrepância entre 

acórdãos a respeito da mesma questão jurídica.
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2. No caso, a Segunda Turma limitou-se a consignar a existência de óbice 

ao conhecimento do recurso (incidência da Súmula 182/STJ) e, nos termos da 

jurisprudência deste Superior Tribunal, “não há como reconhecer a divergência 

entre acórdão que adentrou ao mérito da demanda e julgado que não ultrapassou 

o juízo de admissibilidade, ante a verifi cação de óbice processual” (AgRg nos 

EAREsp 214.649/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 25.4.2013).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EREsp 1.424.682/CE, 

Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 24.2.2015).

Processual Civil. Embargos de divergência. Acórdão embargado. Súmula 7/STJ. 

Agravo que não admite recurso especial. Súmula 315/STJ.

1. Hipótese na qual o acórdão embargado fora proferido em julgamento de 

Agravo que confi rmou a impossibilidade de processamento do Recurso Especial, 

por força do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Como não se conheceu do mérito do Recurso Especial, incide o disposto na 

Súmula 315/STJ: “Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de 

instrumento que não admite recurso especial”.

3. Agravo Regimental não provido (AgRg nos EAg 1.422.499/BA, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 2.2.2015).

Processual Civil. Petição recebida como agravo regimental. Embargos de 

divergência. Acórdão embargado que, ratifi cando a decisão do relator que negou 

provimento a agravo em recurso especial, manteve o entendimento no sentido 

da intempestividade do apelo nobre, em virtude da aplicação do Enunciado 

n. 216 desta Corte. Manifesta inadmissibilidade dos embargos de divergência. 

Incidência da Súmula n. 315 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental 

desprovido.

1. Não tendo sido examinado o mérito do recurso especial no acórdão embargado, 

por haver ratifi cado a decisão do Relator que negou provimento a agravo em recurso 

especial, em razão da intempestividade do apelo nobre, mostra-se inafastável a 

aplicação do entendimento sufragado na Súmula n. 315 desta Corte, in verbis: 

“Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento [ou nos 

próprios autos] que não admite recurso especial.” Precedentes da Corte Especial.

2. Agravo regimental desprovido (PET nos EAREsp 374.332/MG, Rel. Min. 

Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2.2.2015).

É de se notar que, ao contrário do que procura sustentar a embargante, não 

se aplica aos seus Embargos de Divergência o Código de Processo Civil de 2015, 

que só entrou em vigor em 18 de março de 2016, ao passo que os Embargos de 

Divergência são anteriores (datam de fevereiro, consoante fl s. 291/309).
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Aplica-se ao caso, destarte, o Enunciado Administrativo n. 2/STJ, que tem 

a seguinte redação:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante se verifi ca dos julgados acima colacionados, a interpretação que 

o Superior Tribunal de Justiça dava ao tempo do Código de Processo Civil de 

1973 ao cabimento dos embargos de divergência foi consolidada no Verbete 

Sumular n. 315/STJ: “Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de 

instrumento que não admite recurso especial”.

Também não socorre a embargante a alegação de que Argumenta que nos 

EDcl nos EREsp 837.411 fez-se uma distinção entre decidir o conteúdo da 

regra técnica e decidir-se se a regra técnica foi bem ou mal aplicada. É a seguinte 

a ementa do acórdão proferido no julgamento destes embargos de declaração:

Processo Civil. Embargos de divergência. Regra técnica de julgamento do 

recurso especial. Distinção entre regra técnica e sua aplicação.

O conhecimento embargos de divergência supõe a distinção entre regra 

técnica de julgamento do recurso especial e sua aplicação.

A técnica de julgamento do recurso especial tem suas regras, e a respeito delas 

pode haver divergência, v.g., se um acórdão decide que questão de ordem pública 

precisa ser prequestionada pelo tribunal a quo, e outro acórdão entende que o 

prequestionamento neste caso não é um requisito para o conhecimento do 

recurso especial (AgRg no EREsp n. 99.342, SP, relator o Ministro Castro Meira); 

se afastado o primeiro fundamento da pretensão do recorrido, o segundo 

fundamento deve ser reexaminado quando deixou de ser ativado nas 

contrarrazões do recurso especial (EREsp n. 20.642, SC, e minha relatoria); se 

o conhecimento parcial do recurso especial devolve toda a causa ao Superior 

Tribunal de Justiça (EREsp n. 276.231, ES, de minha relatoria); se a decisão que 

no tribunal a quo admitiu o recurso especial apenas em parte precisa ser atacada 

por agravo de instrumento na parte em que o recurso especial foi desenganado 

(EREsp n. 401.213, SP, de minha relatoria).

Outra é a questão de saber se a regra técnica foi bem ou mal aplicada, por 

exemplo, se a Turma errou ao aplicar a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de 

Justiça.

A discrepância acerca de qual a regra técnica de julgamento do recurso especial 

pode ser objeto de embargos de divergência; a discussão a respeito da aplicação 
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da regra técnica - se boa ou má - se esgota no âmbito da Turma (AgRg no EREsp n. 

1.116.540, RJ).

Embargos de declaração rejeitados.

No caso em questão, não é sequer possível se examinar qual poderia 

ser a divergência de conteúdo para com a regra de inadmissibilidade do 

Recurso Especial aplicada pela Terceira Turma (a de que a oposição de recurso 

manifestamente incabível não é capaz de suspender ou de interromper a 

contagem do prazo para a interposição do Recurso Especial).

Isto porque a embargante deixou de acostar aos Embargos de Divergência 

cópia dos acórdãos apontados como paradigmas, nos termos exigidos pelo art. 

266, § 1º, do RISTJ, impossibilitando a realização de cotejo analítico entre os 

casos julgados na decisão embargada e naquelas apontadas como paradigmas.

Por último, a tese de que os Embargos deveriam ser redistribuídos à 

Primeira Seção, por haver a embargante trazido paradigmas provenientes 

da Segunda Turma e da Corte Especial, não tem procedência, nos termos 

do art. 266, caput, do RISTJ, já que a Segunda e a Terceira Turma compõem 

respectivamente a Primeira e a Segunda Seção, conforme parágrafo 4º do art. 2º 

do RISTJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL N. 502.411-SP (2014/0085393-5)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Agravante: Denis Correia Moreira

Advogados: Gilson David Siqueira

Rosana Fatima de Castro

Agravado: Ministério Público Federal

Interes.: Ministério Público do Estado de São Paulo
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EMENTA

Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu 

recurso ordinário. Decisão que deve ser impugnada por intermédio de 

agravo de instrumento. Art. 313, inciso II, do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal. Regra recepcionada pela Constituição de 

1988 com hierarquia de lei ordinária. Matéria não regulada expressa 

ou tacitamente no Código de Processo Civil de 2015. Esgotamento da 

jurisdição do STJ. Inadequação de recurso dirigido a órgão jurisdicional 

desta Corte. Cabimento tão somente de recurso ao Supremo Tribunal 

Federal. Agravo interno não conhecido.

1. Nos termos do art. 313, inciso II, do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, cabe agravo de instrumento de ato de 

Presidente (ou Vice-Presidente) de Tribunal que não admitir recurso 

de competência do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a decisão 

que não admite ou nega seguimento ao recurso ordinário dirigido ao 

Pretório Excelso deve ser impugnada por agravo de instrumento, e 

não agravo interno.

2. Tal regra foi recepcionada pela ordem constitucional com status 

de lei ordinária por ter sido editada antes da promulgação da Carta 

de 1988 (vide, mutatis mutandis, AP 470/MG AgR-vigésimo sexto, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 

STF, Tribunal Pleno, julgado em 18.9.2013, DJe de 14.2.2014) e não 

foi revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que deixou de 

regular expressa ou tacitamente a matéria.

3. Deve ser reafi rmado, sob a vigência do Código de Processo 

Civil de 2015, o entendimento de que, após a realização do juízo 

de admissibilidade do recurso ordinário, encerra-se a atividade 

jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não é 

cabível recurso dirigido a Órgão Colegiado desta Corte, mas tão 

somente recurso ao Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

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

Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
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notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, não conhecer do agravo, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio 

de Noronha, Humberto Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman 

Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, 

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

Relatora.

Ausentes, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi e os Srs. 

Ministros Og Fernandes e Mauro Campbell Marques.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 9.9.2016

RELATÓRIO

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

por Denis Correia Moreira contra a decisão de fl s. 968/969, em que neguei 

seguimento ao recurso ordinário manifestamente incabível. Tal ato foi 

considerado publicado em 7 de abril de 2016 – fl . 970.

A Parte Agravante alega, em suma, que deve “ser aplicado o princípio 

da fungibilidade dos recursos para recebimento e processamento do presente 

Recurso Ordinário, tudo a fi m de ser preservado os ditames constitucionais” (fl . 

978).

Impugnação às fl s. 986/989.

É o relato do necessário.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): Inicialmente, reitero o que 

consignei às fl s. 968/969: o recurso ordinário só é admissível em face de acórdão 

proferido em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de 

habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, nos 

termos do art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição da República.
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Dessa forma, impõe-se reafirmar que a via de impugnação adequada 

contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus julgado pelo 

Superior Tribunal de Justiça é o recurso extraordinário (art. 102, inciso III, da 

Constituição da República). Vale ressaltar, ainda, que a inexistência de dúvida 

objetiva quanto ao recurso que deveria ter sido manejado afasta a aplicação do 

princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro.

Outrossim, o presente agravo interno também não é cabível.

Nos termos do art. 313, inciso II, do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, cabe agravo de instrumento de ato de Presidente (ou Vice-

Presidente) de Tribunal que não admitir recurso de competência do Supremo 

Tribunal Federal. Por isso, a decisão que não admite ou nega seguimento ao 

recurso ordinário dirigido ao Pretório Excelso deve ser impugnada por agravo 

de instrumento, e não agravo interno.

Com igual conclusão:

Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso 

incabível. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Impossibilidade.

I - O recurso cabível contra decisão que não admite recurso ordinário em mandado 

de segurança dirigido ao e. Supremo Tribunal Federal é o agravo de instrumento e 

não o agravo regimental. Precedente desta e. Corte: AgRg no RO no HC 151.767/

MG, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 6.8.2010.

II - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma 

vez que ele pressupõe a existência de dúvida objetiva, o que não ocorre in casu.

Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg no RO no MS 15.806/DF, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 12.5.2011, DJe 6.6.2011 – grifei.)

Processo Civil. Agravo regimental.

É incabível agravo regimental contra a decisão que não admite recurso da 

competência do Supremo Tribunal Federal.

Agravo regimental não conhecido (STJ, AgRg no RO nos AgRg no MS 14.054/

DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 5.8.2009, DJe de 

27.8.2009 – grifei.)

Habeas corpus (ordem denegada). Recurso ordinário (intempestividade). 

Agravo de instrumento/agravo regimental. “Caberá agravo de instrumento” (art. 

313 do Regimento do STF): “de despacho de Presidente de Tribunal que não admitir 

recurso da competência do Supremo Tribunal Federal” (inciso II).

Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg no RE no HC 8.370/SP, Rel. Ministro 

Nilson Naves, Corte Especial, julgado em 7.6.2000, DJ 14.8.2000, p. 130 – grifei.)
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Confiram-se também os seguintes precedentes do Supremo Tribunal 

Federal, mutatis mutandis:

Agravo regimental em reclamação. Alegação de usurpação de competência 

desta Corte. Recurso ordinário em mandado de segurança. Juízo de 

admissibilidade. Invasão do mérito do recurso. Inocorrência. Agravo improvido.

I - O Código de Processo Civil dispõe que, quanto à admissibilidade de recurso 

ordinário, devem-se observar os procedimentos previstos para a apelação e que 

a mesma não será recebida quando estiver em conformidade com Súmula do STJ 

ou do STF.

II - Verificou-se, no juízo de admissibilidade, que o acórdão estava em 

consonância com a Súmula 267 desta Corte, e, aplicando-se o disposto do Código 

de Processo Civil, negou-se seguimento ao recurso ordinário.

III - O recurso cabível, no caso, seria o agravo de instrumento e não a reclamação. 

(Rcl 5.153 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 

11.10.2007, DJe de 13.11.2007 – grifei.)

Mandado de segurança. Decisão denegatória. Despacho que indefere recurso 

ordinário. Agravo de instrumento para o Supremo. Admissibilidade.

1) Admissível o agravo de instrumento para fazer apreciar, pelo Supremo 

Tribunal, despacho que denega seguimento a recurso ordinário, a ele 

endereçado, contra decisão denegatória de mandado de segurança.

2) Segundo jurisprudência tranquila, e de cinco dias o prazo para o recurso do art. 

101, II, letra a, da Constituição. (AI 27.436, Rel. Min. Victor Nunes, Segunda Turma, 

julgado em 14.8.1962, DJ de 13.9.1962 – grifei.)

Vale ainda acrescentar que não há regulação expressa ou tácita no Código 

de Processo Civil de 2015 acerca do referido recurso, motivo pelo qual prevalece 

o entendimento da Suprema Corte de que a regra processual prevista no 

art. 333, inciso II, do RISTF, por ter sido editada antes da promulgação da 

Constituição de 1988, foi recepcionado com força de lei ordinária. No ponto, 

reproduzo trecho de voto vogal proferido, no Plenário do Pretório Excelso, pelo 

eminente Ministro Celso de Mello, mutatis mutandis:

É preciso ter presente que a norma regimental em questão, institutiva de 

espécie recursal nominada, embora veiculasse matéria de natureza processual, 

revelava-se legítima em face do que dispunha, então, o art. 119, § 3º, “c”, da 

Carta Federal de 1969 (correspondente, na Carta Política de 1967, ao art. 115, 

parágrafo único, alínea “c”), que outorgava ao Supremo Tribunal Federal, como já 

anteriormente mencionado, poder normativo primário, conferindo-lhe atribuição 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

30

para, em sede meramente regimental, dispor sobre “o processo e o julgamento 

dos feitos de sua competência originária ou recursal (...)” (grifei).

Vê-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, no regime constitucional 

anterior, dispunha, excepcionalmente, de competência para estabelecer, ele 

próprio, normas de direito processual em seu regimento interno, não obstante fosse 

vedado aos demais Tribunais judiciários o exercício dessa mesma prerrogativa, cuja 

prática – considerado o sistema institucional de divisão de poderes – incumbia, 

exclusivamente, ao Poder Legislativo da União (RTJ 54/183 – RTJ 69/138, v.g.).

Essa excepcional competência normativa primária permitiu ao Supremo 

Tribunal Federal prescrever, em sede formalmente regimental, normas de caráter 

materialmente legislativo (RTJ 190/1084, v.g.), legitimando-se, em consequência, 

a edição de regras como aquela consubstanciada no art. 333, inciso I, do RISTF.

Com a superveniência da Constituição promulgada em 1988, o Supremo 

Tribunal Federal perdeu essa extraordinária atribuição normativa, passando a 

submeter-se, como os demais Tribunais judiciários, em matéria processual, ao 

domínio normativo da lei em sentido formal (CF, art. 96, I, “a”).

Em virtude desse novo contexto jurídico, essencialmente fundado na 

Constituição da República (1988) – que não reeditou regra com o mesmo 

conteúdo daquele preceito inscrito no art. 119, § 3º, “c”, da Carta Política de 1969 –, 

veio o Congresso Nacional, mesmo tratando-se de causas sujeitas à competência 

do Supremo Tribunal Federal, a dispor, uma vez mais, em plenitude, do poder 

que historicamente sempre lhe coube, qual seja, o de legislar, amplamente, sobre 

normas de direito processual.

[...].

A norma inscrita no art. 333, inciso I, do RISTF, contudo, embora impregnada 

de natureza formalmente regimental, ostenta, desde a sua edição, como 

precedentemente por mim enfatizado, o caráter de prescrição materialmente 

legislativa, considerada a regra constante do art. 119, § 3º, “c”, da Carta Federal de 

1969.

Com a superveniência da Constituição de 1988, o art. 333, n. I, do RISTF foi 

recebido, pela nova ordem constitucional, com força, valor, efi cácia e autoridade 

de lei, o que permite conformá-lo à exigência fundada no postulado da reserva 

de lei.

Não se pode desconhecer, neste ponto, que se registrou, na espécie, com o advento 

da Constituição de 1988, a recepção, por esse novo estatuto político, do mencionado 

preceito regimental, veiculador de norma de direito processual, que passou, a partir 

da vigência da nova Lei Fundamental da República, como já assinalado, a ostentar 

força, valor, eficácia e autoridade de norma legal, consoante tem proclamado a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 147/1010, Rel. Min. Octavio Gallotti 

– RTJ 151/278-279, Rel. Min. Celso de Mello – RTJ 190/1084, Rel. Min. Celso de Mello).
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O fenômeno da recepção, bem o sabemos, assegura a preservação do 

ordenamento infraconstitucional existente antes da vigência do novo texto 

fundamental, desde que com este guarde relação de estrita fi delidade no plano 

jurídico-material, em ordem a garantir a prevalência da continuidade do direito, 

pois, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a Constituição, por si só, 

não prejudica a vigência das leis anteriores (…), desde que não confl itantes com 

o texto constitucional (…)”(RTJ 71/289-293)” (AP 470/MG AgR-vigésimo sexto, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 

julgado em 18.9.2013, DJe de 14.2.2014 – grifos diversos do original).

Assim, sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, deve ser 

reafi rmado o entendimento de que, após a realização do juízo de admissibilidade 

do recurso ordinário, resta esgotada a jurisdição do STJ. 

A propósito:

Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 

Descabimento. Aplicação ao recurso ordinário da regra contida no art. 540 do 

Código de Processo Civil. Cabimento do agravo de instrumento. Art. 313, inciso II, 

do Regimento Interno da Suprema Corte. Agravo regimental não conhecido.

1. Ao proferir o juízo de admissibilidade do recurso ordinário, o Superior Tribunal 

de Justiça encerra a prestação jurisdicional, devendo a parte irresignada interpor o 

recurso cabível para o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. Contra a decisão que não admite o recurso ordinário dirigido ao Supremo 

Tribunal Federal, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 

540 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 313, inciso II, do Regimento Interno da 

Suprema Corte. Precedentes do STF.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RO nos EDcl no AgRg no REsp 

1.424.896/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 17.9.2014, DJe 

10.10.2014 – grifei.)

Ainda, nesse sentido: PET no RO no MS n. 21.554/DF, Rel. Min. Laurita 

Vaz; PET no RO no AgRg no HC n. 295.493/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; 

AgRg no RO no MS n. 12.511/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins (DJ 

12.2.2008).

Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.029, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno, por ser 

manifestamente incabível.

É como voto.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 844.903-MS 

(2016/0003919-0)

Relator: Ministro Og Fernandes

Embargante: Antonio Gilberto Gorga

Embargante: Benedita Janette Rios Abud

Embargante: Joana Maria Pereira

Embargante: Maria Luiza Dutra Queiroz

Embargante: Nagila Aparecida da Cruz

Embargante: Odete Ferreira da Silva

Embargante: Pedro Eufrasino da Silva Tucunduva

Embargante: Rosemeire Zarbinati de Oliveira

Embargante: Silvia Venites Rodrigues

Embargante: Tonazzi Ribeiro Queiroz

Advogados: Gilmar Garcia Tosta - MS004584

Rafael da Costa Fernandes - MS011957

Embargado: Oi S.A

Advogados: Carlos Alberto de Jesus Marques - MS004862

Hadna Jesarella Rodrigues Orenha - MS010526

Diogo Aquino Paranhos - MS012675

EMENTA

Embargos de divergência nos embargos de divergência em agravo 

em recurso especial. Processo Civil. Deserção. Preparo. Várias guias 

(custas, taxas, porte de remessa e retorno etc.). Recolhimento parcial. 

Complementação. Possibilidade. Embargos de divergência providos.

1. O preparo recursal compreende o recolhimento de todas as 

verbas previstas em norma legal, indispensáveis ao processamento do 

recurso (custas, taxas, porte de remessa e retorno etc.). Nesse contexto, 

admite-se a “complementação do preparo”, quando recolhida, ainda 

que parcialmente, alguma das verbas que compõem o preparo e não 

recolhidas integralmente as demais.
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2. No presente caso, o preparo, no Tribunal a quo, é composto 

por 5 (cinco) guias, sendo que 2 (duas) guias foram recolhidas no ato 

da interposição do recurso especial e as outras 3 (três) guias foram 

agendadas. As referidas guias estão acostadas aos autos. E, mesmo as 

3 (três) guias de agendamento, hoje, já se encontram compensadas.

3. Portanto, deve-se seguir na mesma linha do que fora decidido 

no acórdão paradigma, isto é, considerar, no presente caso, preparado o 

recurso especial, para o fi m de possibilitar o julgamento de seu mérito.

4. Embargos de divergência a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer dos embargos de divergência e dar-lhes provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell 

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Felix Fischer, Francisco Falcão, 

Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Napoleão 

Nunes Maia Filho e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, 

Herman Benjamin e Luis Felipe Salomão.

Brasília (DF), 24 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 4.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de embargos de divergência 

interpostos contra acórdão em que se discute acerca da possibilidade ou não de 

complementação do preparo.

O acórdão recorrido entendeu que a parte recorrente deixou de juntar os 

comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas 

judiciais tanto da Corte local como do recurso especial, limitando-se a juntar 
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comprovante de agendamento, que, de acordo com entendimento desta Corte, 

não tem o condão de comprovar o preparo recursal.

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

Comprovante de agendamento de pagamento. Impossibilidade. Deserção. 

Súmula 187/STJ. Precedentes. Agravo não provido.

1. É possível a abertura de prazo para complementação do preparo nos casos 

em que for recolhida apenas uma das guias exigidas, seja federal ou local, por 

tratar-se de insufi ciência, e não de falta de recolhimento (EDcl no AREsp 747.176/

PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.12.2015, 

DJe de 4.2.2016).

2. O entendimento desta eg. Corte é de que a juntada de comprovante de 

agendamento não é meio apto a comprovar que o preparo foi devidamente 

recolhido. Precedentes.

3. Na hipótese, observa-se que a parte recorrente deixou de juntar os 

comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas 

judiciais tanto da Corte local como do recurso especial, limitando-se a juntar 

comprovante de agendamento (e-STJ, fl s. 277 e 285, respectivamente), que, de 

acordo com entendimento desta egrégia Corte, não tem o condão de comprovar 

o preparo recursal.

4. Agravo regimental não provido.

Por sua vez, argumentam os embargantes que a Corte Especial decidiu, 

em 2015, que se aplica a pena de deserção somente no caso em que o Tribunal 

recorrido tenha determinado a complementação do preparo na forma do § 2º 

do art. 511 do CPC, e, mesmo assim, a parte recorrente não o regulariza no 

prazo legal de cinco dias.

Sustentam que, no caso em exame, o preparo é composto por 5 (cinco) 

guias, sendo que 2 (duas) guias foram recolhidas no ato da interposição do recurso 

especial e as outras 3 (três) guias foram agendadas. Transcrevo o acórdão 

apontado como paradigma:

Processual Civil. Recurso especial. Preliminar de deserção. Recolhimento 

do porte de remessa e retorno e ausência de pagamento das custas locais. 

Complementação de preparo efetuada. Execução por título extrajudicial. 

Sistemática anterior à Lei n. 11.382/2006. Conversão da execução para entrega 

de coisa em execução de quantia certa. Execução da obrigação substitutiva. 

Necessidade de nova citação do executado, sendo-lhe facultada, após a garantia 

do juízo, o oferecimento de embargos, os quais podem discutir inclusive a 

origem da dívida (art. 745 do CPC, na redação anterior). Recurso especial provido. 

Precedentes.
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1. O preparo recursal compreende o recolhimento de todas as verbas 

previstas em norma legal, indispensáveis ao processamento do recurso 

(custas, taxas, porte de remessa e retorno etc.). Nesse contexto, admite-se a 

“complementação do preparo”, mesmo em período anterior à edição da Lei n. 

9.756/1998 - que acrescentou o § 2º ao art. 511 do CPC -, quando recolhida, ainda 

que parcialmente, alguma das verbas que compõem o preparo e não recolhidas 

integralmente as demais.

2. No caso concreto, recolhido integralmente o “porte de remessa e 

retorno” e ausente o pagamento das “custas judiciais” devidas na origem 

para o processamento do recurso especial, tem-se como correto o posterior 

recolhimento das referidas custas a título de complementação de preparo, na 

forma do art. 511, § 2º, do CPC, o qual se aplica, também, aos recursos dirigidos ao 

Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e do STF.

3. Anteriormente à Lei n. 11.382/2006, que alterou o art. 736 e revogou o art. 

737, II, do CPC, os embargos à execução de entrega de coisa certa ou incerta eram 

cabíveis apenas depois de efetuado o depósito da coisa pelo executado.

4. Na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez 

frustrada a entrega ou o depósito do bem, podia o exequente requerer sua 

conversão em execução por quantia certa, caracterizando o que a doutrina 

denomina de “execução de obrigação substitutiva”, na forma do art. 627, caput, 

do CPC.

5. Após garantido o juízo na execução por quantia certa (execução de 

obrigação substitutiva), permite-se o oferecimento de embargos de devedor, nos 

quais é possível discutir qualquer matéria que seria lícito ao executado deduzir 

como defesa, inclusive a origem do débito do qual decorreu a frustrada execução 

para a entrega de coisa. Inteligência do art. 745 do CPC, na redação anterior à Lei 

n. 11.382/2006.

6. O Tribunal a quo, ao limitar a amplitude dos embargos apenas ao excesso de 

execução, cerceou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. Preliminar de deserção afastada e recurso especial provido.

(REsp 844.440/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado 

em 6.5.2015, DJe 11.6.2015)

Admitidos os embargos de divergência, a parte contrária apresentou 

impugnação (e-STJ, fls. 424/428), em que sustenta que apenas o preparo 

insufi ciente enseja a intimação e, por conseguinte, a abertura de prazo para sua 

complementação, o que não ocorre na ausência de preparo, conforme o disposto 

no § 2º do supracitado dispositivo legal.

O Ministério Público Federal ofi ciou pelo não conhecimento dos embargos 

de divergência (e-STJ, fl s. 437/439).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): Admitidos os embargos, passo à 

análise da divergência apontada.

Entendo que o presente recurso merece provimento.

O acórdão recorrido concluiu que a parte recorrente deixou de juntar os 

comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas 

judiciais tanto da Corte local como do recurso especial, limitando-se a juntar 

comprovante de agendamento, que, de acordo com entendimento desta egrégia 

Corte, não tem o condão de comprovar o preparo recursal. Assim se pronunciou:

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

Comprovante de agendamento de pagamento. Impossibilidade. Deserção. 

Súmula 187/STJ. Precedentes. Agravo não provido.

1. É possível a abertura de prazo para complementação do preparo nos casos 

em que for recolhida apenas uma das guias exigidas, seja federal ou local, por 

tratar-se de insufi ciência, e não de falta de recolhimento (EDcl no AREsp 747.176/

PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.12.2015, 

DJe de 4.2.2016).

2. O entendimento desta eg. Corte é de que a juntada de comprovante de 

agendamento não é meio apto a comprovar que o preparo foi devidamente 

recolhido. Precedentes.

3. Na hipótese, observa-se que a parte recorrente deixou de juntar os 

comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas 

judiciais tanto da Corte local como do recurso especial, limitando-se a juntar 

comprovante de agendamento (e-STJ, fl s. 277 e 285, respectivamente), que, de 

acordo com entendimento desta egrégia Corte, não tem o condão de comprovar 

o preparo recursal.

4. Agravo regimental não provido.

Ocorre, contudo, que a conclusão a que chegaram os respeitáveis membros 

componentes da Quarta Turma desta Colenda Corte não me parece coadunar 

com o que consta do caderno processual.

Como bem ponderado pelos embargantes, no caso em exame, o preparo, 

no Tribunal a quo, é composto por 5 (cinco) guias, sendo que 2 (duas) guias foram 

recolhidas no ato da interposição do recurso especial e as outras 3 (três) guias foram 

agendadas.

As referidas guias estão acostadas aos autos, respectivamente, às e-STJ, fls. 

277/287. E, mesmo as 3 (três) guias de agendamento, hoje, já se encontram compensadas.
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Portanto, deve-se seguir na mesma linha do que fora decidido no acórdão 

paradigma, que trago à baila, mais uma vez:

Processual Civil. Recurso especial. Preliminar de deserção. Recolhimento 

do porte de remessa e retorno e ausência de pagamento das custas locais. 

Complementação de preparo efetuada. Execução por título extrajudicial. 

Sistemática anterior à Lei n. 11.382/2006. Conversão da execução para entrega 

de coisa em execução de quantia certa. Execução da obrigação substitutiva. 

Necessidade de nova citação do executado, sendo-lhe facultada, após a garantia 

do juízo, o oferecimento de embargos, os quais podem discutir inclusive a 

origem da dívida (art. 745 do CPC, na redação anterior). Recurso especial provido. 

Precedentes.

1. O preparo recursal compreende o recolhimento de todas as verbas 

previstas em norma legal, indispensáveis ao processamento do recurso 

(custas, taxas, porte de remessa e retorno etc.). Nesse contexto, admite-se a 

“complementação do preparo”, mesmo em período anterior à edição da Lei n. 

9.756/1998 - que acrescentou o § 2º ao art. 511 do CPC -, quando recolhida, 

ainda que parcialmente, alguma das verbas que compõem o preparo e não 

recolhidas integralmente as demais.

2. No caso concreto, recolhido integralmente o “porte de remessa e 

retorno” e ausente o pagamento das “custas judiciais” devidas na origem 

para o processamento do recurso especial, tem-se como correto o posterior 

recolhimento das referidas custas a título de complementação de preparo, na 

forma do art. 511, § 2º, do CPC, o qual se aplica, também, aos recursos dirigidos ao 

Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e do STF.

3. Anteriormente à Lei n. 11.382/2006, que alterou o art. 736 e revogou o art. 

737, II, do CPC, os embargos à execução de entrega de coisa certa ou incerta eram 

cabíveis apenas depois de efetuado o depósito da coisa pelo executado.

4. Na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez 

frustrada a entrega ou o depósito do bem, podia o exequente requerer sua 

conversão em execução por quantia certa, caracterizando o que a doutrina 

denomina de “execução de obrigação substitutiva”, na forma do art. 627, caput, 

do CPC.

5. Após garantido o juízo na execução por quantia certa (execução de 

obrigação substitutiva), permite-se o oferecimento de embargos de devedor, nos 

quais é possível discutir qualquer matéria que seria lícito ao executado deduzir 

como defesa, inclusive a origem do débito do qual decorreu a frustrada execução 

para a entrega de coisa. Inteligência do art. 745 do CPC, na redação anterior à Lei 

n. 11.382/2006.

6. O Tribunal a quo, ao limitar a amplitude dos embargos apenas ao excesso de 

execução, cerceou o exercício do contraditório e da ampla defesa.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

38

7. Preliminar de deserção afastada e recurso especial provido.

(REsp 844.440/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado 

em 6.5.2015, DJe 11.6.2015)

Ante o exposto, voto pelo provimento aos embargos de divergência, para 

que prevaleça o entendimento constante do acórdão paradigma, considerando-

se, no presente caso, preparado o recurso especial, para fi m de possibilitar o 

julgamento de seu mérito.

É como voto.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL N. 1.551.640-SC (2015/0198787-1)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Requerente: Marcos Gandin

Advogados: Th iago de Oliveira Vargas

Fabrício Kirchner Caobianco e outro(s)

Requerido: Fazenda Nacional

EMENTA

Pedido de reconsideração recebido como agravo interno. 

Sobrestamento de recurso extraordinário. Incidência de IPI nas 

operações de importação de veículos automotores por pessoa natural 

para uso próprio. Repercussão geral reconhecida pelo Supremo 

Tribunal Federal (Tema n. 643). Agravo interno desprovido.

1. Tendo o pedido de reconsideração sido protocolizado dentro 

do prazo recursal de 15 (quinze) dias, deve ser recebido como agravo 

interno (art. 1.003, § 5º, c.c. art. 1.030, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil).

2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE n. 723.651/

PR (Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe de 29.5.2013), reconheceu a 
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existência de repercussão geral em relação ao Tema n. 643 – Incidência 

do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas operações 

de importação de veículos automotores por pessoa natural para uso 

próprio.

3. Com o fi m de conferir sustentação ao seu argumento, a Parte 

Agravante traz na peça recursal excerto que, ao contrário do que afi rma, 

nem sequer integrou as razões de decidir dos acórdãos proferidos pela 

Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio 

de Noronha, Humberto Martins, Maria Th ereza de Assis Moura, Herman 

Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes, Luis 

Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e 

Felix Fischer votaram com a Sra. Ministra Relatora.

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

Brasília (DF), 15 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Francisco Falcão, Presidente

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 3.8.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de petição por intermédio da qual 

Marcos Gandin pleiteia a reconsideração da decisão de fl s. 711/712, publicado no 

DJ-e de 20.4.2016, na qual determinei o sobrestamento do recurso extraordinário 

até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema em Repercussão 

Geral n. 643 – Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas 

operações de importação de veículos automotores por pessoa natural para uso 

próprio.
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Alega, em suma, que “ante a ausência de efetiva apreciação da questão 

constitucional por parte do Tribunal de origem é inadmissível o apelo extremo” 

(fl . 721). Acrescenta, ainda, que deve ser “repelido o caráter de repercussão 

geral necessário ao processamento e conhecimento de Recurso Extraordinário, 

restando consignado, outrossim, que sua discussão não ostenta natureza 

constitucional mas, apenas, infraconstitucional” (fl . 722).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): Tendo o pedido de reconsideração 

sido protocolizado dentro do prazo recursal de 15 (quinze) dias, recebo-o 

como agravo interno (art. 1.003, § 5º, c.c. art. 1.030, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil).

Não obstante, a insurgência não prospera.

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao 

agravo interno interposto pela União sob o fundamento de que “a controvérsia 

foi pacificada no âmbito desta Corte quando do julgamento do REsp n. 

1.396.488/SC, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que não 

incide IPI sobre veículo importado para uso próprio, tendo em vista que o fato 

gerador do referido tributo é a operação de natureza mercantil ou assemelhada 

e, ainda, em razão do princípio da não cumulatividade” (fl . 651).

E, conforme salientado na decisão agravada, o Supremo Tribunal 

Federal, ao analisar o RE n. 723.651/PR (Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe de 

29.5.2013), reconheceu a existência de repercussão geral em relação ao Tema n. 

643 – Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas operações de 

importação de veículos automotores por pessoa natural para uso próprio.

Verifi co, ademais, que a Parte Agravante, com o fi m de conferir sustentação 

ao seu argumento, traz na peça recursal (fl s. 718 e 722) excerto que, ao contrário 

do que afi rma, não integrou as razões de decidir dos acórdãos proferidos pela Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça (fl s. 650/652 e 675/679).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 147.099-RN (2016/0155252-5)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Suscitante: Juízo da 6a Vara do Trabalho de Natal - RN

Suscitado: Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública de Natal - RN

Interes.: Sindicato dos Farmaceuticos do Est do Rio G do Norte

Advogado: Alex Alfredo Meroni e outro(s)

Interes.: Município de Natal

Interes.: Secretaria de Administração Municipal de Natal

EMENTA

Processual Civil e Tributário. Confl ito de competência. Justiça 

Comum Estadual e Justiça do Trabalho. Mandado de segurança, 

impetrado por entidade sindical, contra determinado município, 

para a cobrança de contribuição sindical, relativamente a servidores 

públicos municipais. Ação mandamental proposta após a Emenda 

Constitucional 45/2004. Aplicabilidade do art. 114, III e IV, da 

Constituição Federal. Superação da Súmula 222/STJ. Conhecimento 

do confl ito, para declarar a competência da Justiça do Trabalho.

I. A Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no 

CC 135.694/GO (Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17.11.2014), 

firmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da 

Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e 

julgar as ações relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 da 

CLT. No aludido julgamento, fi cou consignado que, após a Emenda 

Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição 

de 1988, restou superada a Súmula 222/STJ (“Compete à Justiça 

Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical 

prevista no art. 578 da CLT”). Também fi cou assentado que, nas ações 

de cobrança de contribuição sindical movidas contra o Poder Público, 

revela-se desinfl uente, para fi ns de defi nição do juízo competente, 

aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública 

e os seus servidores.
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II. Assim como a Súmula 222/STJ ficou superada, após a 

promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, restaram igualmente 

superados, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17.11.2014), os precedentes invocados 

pelo Juízo suscitante.

III. Os seguintes precedentes do STF, que guardam similitude 

fática com o presente caso, corroboram a orientação jurisprudencial 

predominante no STJ, a partir do julgamento do supracitado AgRg 

no CC 135.694/GO: AgRg na Rcl 17.815/SP, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, DJe de 29.8.2014; AgRg na Rcl 9.758/RJ, Rel. 

Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 7.11.2013; AgRg na Rcl 

9.836/RJ, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe de 28.11.2011. 

Ainda no STF, confi ram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões 

monocráticas: RE 887.194/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 

de 2.6.2015; ARE 721.446/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 

de 5.6.2014; AI 763.748/MG, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 

14.2.2012.

IV. No âmbito do TST, os seguintes precedentes corroboram 

a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a partir do 

julgamento do supracitado AgRg no CC 135.694/GO: AIRR 96040-

08.2008.5.10.0019, Rel. Ministro Mauricio Godinho Delgado, Sexta 

Turma, DEJT de 10.6.2011; RR 1309-35.2010.5.18.0081, Rel. 

Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, Terceira Turma, DEJT de 

1º.3.2013; RR 4300-84.2011.5.17.0013, Rel. Ministro Luiz Philippe 

Vieira de Mello Filho, Sétima Turma, DEJT de 19.6.2015.

V. Sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar 

e julgar mandado de segurança, quando o ato questionado envolver 

matéria sujeita à jurisdição daquela Justiça Especializada, a Terceira 

Seção do STJ, ao julgar a AR 1.434/RS (Rel. Ministra Laurita Vaz, 

DJe de 1º.2.2010), assentou o entendimento de que, “até a edição 

da Emenda Constitucional n. 45/2004, a competência, em sede de 

mandado de segurança, era defi nida exclusivamente ratione personae, 

ou seja, em razão da função ou do cargo da autoridade apontada 

como coatora, sendo irrelevante a natureza jurídica da questão a 

ser apreciada no mandamus. Após sua edição, a Justiça do Trabalho 

passou a ser competente para apreciar mandado de segurança quando 
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o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, ou seja, 

introduziu o critério ratione materiae para defi nição da competência”. 

No mesmo sentido: STJ, Rcl 5.018/RS, Rel. Ministro Castro Meira, 

Primeira Seção, DJe de 4.4.2011; STJ, CC 129.193/MT, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 27.11.2015.

VI. No caso, trata-se, na origem, de Mandado de Segurança 

impetrado, sob a égide da Emenda Constitucional 45/2014, pelo 

Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Norte 

- SINFARN, contra o Prefeito do Município de Natal/RN e a 

Secretária de Administração Municipal, visando assegurar o desconto 

e o repasse da contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT, 

em relação aos farmacêuticos que integrem os quadros de servidores 

públicos daquele Município, de modo que compete à Justiça do 

Trabalho, e não à Justiça Comum Estadual, processar e julgar a causa, 

nos termos do art. 114, III e IV, da Constituição Federal, com a 

redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.

VII. Confl ito conhecido, para declarar a competência do Juízo da 

6ª Vara do Trabalho de Natal/RN, ora suscitante.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça por 

unanimidade, conhecer do confl ito e declarar competente o Juízo da 6ª Vara 

do Trabalho de Natal/RN, ora suscitante, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora.

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, 

Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região), Humberto 

Martins, Napoleão Nunes Maia Filho, Mauro Campbell Marques e Benedito 

Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 10 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 22.8.2016
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Confl ito de Competência, 

instaurado entre o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Natal/RN e o Juízo de 

Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Natal/RN, nos autos do Mandado 

de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio 

Grande do Norte - SINFARN contra o Prefeito do Município de Natal/RN 

e a Secretária de Administração Municipal, visando assegurar o desconto e o 

repasse da contribuição sindical compulsória dos farmacêuticos que integrem o 

quadro de servidores públicos daquele Município.

O Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Natal/RN, a 

quem inicialmente foi distribuído o Mandado de Segurança, após colher as 

informações da autoridade impetrada, declarou-se absolutamente incompetente 

para a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com 

fundamento no art. 114, III, da Constituição Federal.

Por sua vez, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Natal/RN, ao suscitar 

o presente Confl ito, o fez por considerar inaplicável o inciso III do art. 114 

da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004, ao 

entendimento de que “não se inserem na competência desta Justiça Especializada 

as ações envolvendo sindicato profi ssional e ente publico, quando a relação base 

entre os servidores integrantes da categoria representada e a Administração 

Pública seja administrativa, regida por estatuto”.

Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, tendo em 

vista as disposições contidas nos arts. 178, parágrafo único, e 951, parágrafo 

único, do CPC/2015, e levando-se em consideração, ainda, a existência de 

jurisprudência dominante, no âmbito do STJ, sobre a matéria objeto deste 

Confl ito.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Assiste razão ao Juízo de 

Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Natal/RN, ora suscitado.

A Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/

GO (Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17.11.2014, transitado em julgado 

em 9.2.2015), fi rmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da 
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Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à 

contribuição sindical.

No aludido julgamento, ficou consignado que, após a Emenda 

Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, 

restou superada a Súmula 222/STJ, publicada no DJU de 2.8.1999 (“Compete 

à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical 

prevista no art. 578 da CLT”).

Também ficou assentado que, nas ações de cobrança de contribuição 

sindical movidas contra o Poder Público, revela-se desinfl uente, para fi ns de 

defi nição do juízo competente, aferir a natureza do vínculo jurídico existente 

entre a entidade pública e os seus servidores.

Transcreve-se, a seguir, a ementa do acórdão referente ao retromencionado 

AgRg no CC 135.694/GO:

Processual Civil e Tributário. Confl ito negativo de competência. Juízo Laboral 

e Juízo de Direito. Cobrança de contribuição sindical. Demanda proposta pela 

Federação das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos Municipais do Estado 

de Goiás - FESSPUMG - em face do Município de Itaberaí. Ação ajuizada após a EC 

45/2004. Art. 114, III, da CF/1988. Competência da Justiça do Trabalho. Superação da 

Súmula 222/STJ.

1. Nos termos do art. 114, III, da CF/1988, com a redação dada pela EC 45/2004, 

compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição 

sindical prevista no art. 578 da CLT. Precedentes: CC 130.762/RO, de minha Relatoria, 

Primeira Seção, DJe 30.4.2014 e CC 63.459/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Primeira Seção, DJ 13.11.2006, p. 207.

2. Após a Emenda Constitucional 45/2004, que alterou o art. 114, III, da CF, restou 

superada a diretriz contida na Súmula 222/STJ (“Compete à Justiça Comum processar 

e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT”).

3. Nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o poder público, 

revela-se desinfl uente, para fi ns de defi nição do juízo competente, aferir a natureza 

do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os seus servidores.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no CC 135.694/GO, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 17.11.2014).

Adotando o mesmo posicionamento os seguintes precedentes da Primeira 

Seção do STJ:

Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no conflito positivo de 

competência. Justiça Comum Estadual e Justiça do Trabalho. Ação judicial, 
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proposta pelo Sindicato dos Funcionários Públicos da Saúde e Meio Ambiente 

do Estado de Mato Grosso - SISMA/MT, contra o Estado de Mato Grosso, para a 

cobrança de contribuição sindical, relativamente a determinada categoria de 

servidores públicos estaduais. Ação proposta após a Emenda Constitucional 45/2004. 

Aplicabilidade do art. 114, III, da Constituição Federal. Competência da Justiça do 

Trabalho. Superação da Súmula 222/STJ. Agravo regimental improvido.

I. A Primeira Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO 

(Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17.11.2014), fi rmou o entendimento de que, 

nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada 

pela Emenda Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar 

e julgar as ações relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT. No 

aludido julgamento, fi cou consignado que, após a Emenda Constitucional 45/2004, 

que alterou o art. 114, III, da Constituição de 1988, restou superada a Súmula 222/

STJ (“Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição 

sindical prevista no art. 578 da CLT”). Também ficou assentado que, nas ações 

de cobrança de contribuição sindical movidas contra o Poder Público, revela-se 

desinfl uente, para fi ns de defi nição do juízo competente, aferir a natureza do vínculo 

jurídico existente entre a entidade pública e os seus servidores.

II. Assim como a Súmula 222/STJ fi cou superada, após a promulgação da Emenda 

Constitucional 45/2004, restaram igualmente superados, a partir do julgamento 

do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17.11.2014), os 

precedentes invocados no Regimental, pelo Sindicato agravante.

III. Os seguintes precedentes do STF, que guardam similitude fática com o presente 

caso, corroboram a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a partir do 

julgamento do supracitado AgRg no CC 135.694/GO: AgRg na Rcl 17.815/SP, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29.8.2014; AgRg na Rcl 9.758/RJ, Rel. 

Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 7.11.2013; AgRg na Rcl 9.836/RJ, Rel. 

Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe de 28.11.2011.

IV. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, pela qual foi declarada a 

competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação judicial 

proposta, pelo Sindicato ora agravante, em desfavor da Fazenda Estadual, perante 

a Justiça Comum do Estado de Mato Grosso, após a Emenda Constitucional 45/2004, 

objetivando a cobrança de contribuição sindical, referente ao ano de 2008, de toda 

a carreira estadual dos profi ssionais do Sistema único de Saúde (todos estatutários 

e regidos por lei de carreira própria), devendo ser confirmadas, ainda, tanto a 

declaração de nulidade dos atos decisórios praticados na referida ação, quanto a 

revogação da ordem de sobrestamento, deferida, liminarmente, neste Confl ito 

Positivo de Competência, em relação à ação judicial conexa, que tramita, na 

Justiça do Trabalho, em fase recursal.

V. Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg no CC 128.599/MT, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 19.5.2015).
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Confl ito negativo de competência. Contribuição sindical. Servidor público. Art. 

114, III, da Constituição Federal. Fato gerador que deriva da relação de representação 

sindical. Competência da Justiça do Trabalho. Indiferente se tratar de servidor público 

com vínculo celetista ou estatutário.

1. As ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor 

púbico, após o advento da EC 45/2004, devem ser ajuizadas na Justiça do Trabalho, 

indiferente a relação celetista ou estatutária. Precedentes: AgRg no CC 135.694/GO, 

Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12.11.2014; AgRg no CC 128.599/

MT, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13.5.2015.

2. Superados os seguintes precedentes que punham em relevo a relação celetista 

ou estatutária do servidor com o ente Público: CC 90.770/SP, Primeira Seção, Rel. Des. 

conv. Carlos Fernando Mathias, julgado em 14.5.2008; CC 87.829/GO, Primeira Seção, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.9.2007; CC 77.650/SP, Primeira Seção, 

Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 26.9.2007; CC 69.025/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz 

Fux, julgado em 10.10.2007; AgRg no CC 79.592/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 14.11.2007.

3. Isto porque a Medida Cautelar concedida pelo STF na ADI 3.395 MC/DF abrange 

apenas o art. 114, I, da CF/1988 e as causas instauradas entre o Poder Público e seus 

servidores na discussão de sua relação jurídico-administrativa ou estatutária, o que 

não é o caso dos autos, pois as demandas onde se discute a contribuição sindical 

dos servidores públicos são de natureza tributária e ocorrem entre os servidores e 

as entidades sindicais, entre as próprias entidades sindicais umas contra as outras 

ou entre as entidades sindicais e o Poder Público. Além disso, o fato gerador da 

contribuição sindical compulsória (imposto sindical) depende da constatação da 

representação sindical, matéria exclusiva da justiça laboral, consoante o art. 114, III, 

da CF/1988.

4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara do 

Trabalho de São Luís/MA, o suscitante (STJ, CC 138.378/MA, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 14.9.2015).

Processual Civil. Embargos de declaração em conflito de competência. 

Ausência de omissão obscuridade, contradição ou erro material. Embargos 

de declaração rejeitados. Contribuição sindical. Servidor público. Art. 114, III, da 

Constituição Federal. Fato gerador que deriva da relação de representação sindical. 

Competência da Justiça do Trabalho. Indiferente se tratar de servidor público com 

vínculo celetista ou estatutário.

1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem 

ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito 

infringente.

2. A lógica seguida é a de que, se as ações em que se discute representação sindical 

entre sindicatos de servidores estatutários devem ser sempre julgadas pela Justiça 

Trabalhista (interpretação dada ao art. 114, III, da CF/1988 pelo próprio Tribunal 
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Superior do Trabalho - TST, v.g. RR - 4300-84.2011.5.17.0013, julgado em 17.6.2015, 

Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 7ª Turma), as demandas que versem sobre 

as contribuições sindicais compulsórias respectivas devem ter o mesmo destino já 

que o fato gerador dessas contribuições é justamente haver representação sindical. 

Essa lógica racionaliza o sistema, pois não faz sentido algum discutir a representação 

sindical no juízo trabalhista e a contribuição na justiça comum. A decisão da justiça 

comum estaria sempre condicionada ao que decidido na justiça laboral.

3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no CC 140.975/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.11.2015).

A par dos precedentes acima, convém acrescentar que, recentemente, 

a Primeira Turma do STF, ao manter, em 16.2.2016, a decisão monocrática 

proferida, pelo Ministro Marco Aurélio, referente à negativa de seguimento do 

Recurso Extraordinário 924.188/DF (DJe de 7.3.2016), acabou por confi rmar o 

acórdão prolatado, pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do AgRg no CC 

128.599/MT (Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 19.5.2015), acórdão este 

anteriormente citado.

Assim como a Súmula 222/STJ fi cou superada, após a promulgação da 

Emenda Constitucional 45/2004, restaram igualmente superados – a partir do 

julgamento do AgRg no CC 135.694/GO (Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 

17.11.2014) – os precedentes do STJ, em sentido contrário ao entendimento 

consignado no referido julgamento, no que se refere à competência para 

processar e julgar as causas relativas à contribuição sindical, prevista no art. 578 

da CLT.

Não obstante a superação da Súmula 222/STJ, é certo que a Primeira 

Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC, o REsp 902.349/

PR (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 3.8.2009) – em que se tratava de ação de 

cobrança de contribuição sindical –, acabou por adentrar o mérito da causa, 

ainda que exclusivamente em relação à questão em torno dos juros de mora e 

multa, devidos pelo recolhimento extemporâneo da contribuição sindical rural.

No entanto, a Primeira Seção desta Corte apenas adentrou o mérito, no 

caso específi co do supracitado Recurso Especial repetitivo, porque a sentença 

havia sido proferida antes da Emenda Constitucional 45/2004, tanto é assim 

que o Recurso Especial fora interposto contra acórdão oriundo do Tribunal de 

Alçada do Estado do Paraná, sendo que os Tribunais de Alçada vieram a ser 

extintos, justamente, pelo art. 4º da supracitada Emenda Constitucional.

Impende salientar que o STF pacifi cou o entendimento de que compete à 

Justiça Comum processar e julgar, residualmente, as ações sobre representação 

sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e 
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empregadores, quando houver sentença de mérito proferida anteriormente à 

Emenda Constitucional 45/2004, como enuncia a ementa do seguinte julgado 

da Segunda Turma do STJ:

Processual Civil e Tributário. Competência. Contribuição sindical rural. Sentença 

proferida antes da EC n. 45/2004. Competência da Justiça Estadual. Precedentes do 

STF e do STJ. Multa moratória. Art. 600 da CLT. Inaplicabilidade. Jurisprudência 

pacifi cada no julgamento do recurso especial Representativo de Controvérsia n. 

902.349/PR (art. 543-C do CPC e Res. STJ n. 8/2008).

1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que compete 

à justiça estadual julgar e processar as causas relativas à representação sindical 

entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, 

quando houver sentença de mérito proferida anteriormente à promulgação da 

Emenda Constitucional n. 45/2004.

2. A Primeira Seção desta Corte, na assentada do dia 24.6.2009, quando do 

julgamento do REsp 902.349/PR, de acordo com a sistemática do novel art. 543-C, 

do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacifi cou o entendimento 

já adotado por esta Corte no sentido de que a contribuição sindical rural 

implementada a destempo sofre a incidência do regime previsto no art. 2º da Lei 

n. 8.022/1990, reiterado pelo art. 59 da Lei n. 8.383/1991.

3. Tal se deu porque a Lei n. 8.022/1990 teria revogado, por incompatibilidade, 

o art. 9º do Decreto-Lei n. 1.166/1971, que determinava a aplicação da multa 

prevista no art. 600 da CLT para a mora no pagamento da contribuição sindical 

rural, além de ter transferido, para a Secretaria da Receita Federal a competência 

de administração das receitas até então arrecadadas pelo INCRA.

4. In casu, a irresignação recursal busca apenas a aplicação do art. 600 da CLT, 

ao argumento de que não teria havido a sua revogação, inexistindo alegação no 

tocante à aplicação do regime previsto no art. 2º da Lei n. 8.022/1990, reiterado 

pelo art. 59 da Lei n. 8.383/1991.

5. Dessarte, o recurso especial não merece provimento, porque em confronto 

com o entendimento consolidado nesta Corte, de que o regime do art. 600 da CLT 

não se aplica mais à cobrança de contribuição sindical.

6. Recurso especial não provido (STJ, REsp 678.970/PR, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9.6.2010).

Os seguintes precedentes do STF, que guardam similitude fática com o 

presente caso, corroboram a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a 

partir do julgamento do supracitado AgRg no CC 135.694/GO:

Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta ao que decidido na ADI 

3.395-MC/DF. Inexistência. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e 

o paradigma desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento.
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1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta 

Corte conduz à inadmissão da Reclamação. In casu: a) No julgamento da ADI 3.395-

MC/DF, esta Corte conferiu, em sede cautelar, interpretação conforme ao art. 114, I, 

da Carta Magna para excluir da competência da Justiça do Trabalho a apreciação 

de causas instauradas entre o poder público e seus servidores a ele vinculados por 

relação jurídico-administrativa; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão 

que reconheceu a competência da justiça laboral para apreciar questão alusiva à 

contribuição sindical, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal. Não há 

identidade ou similitude entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. 

Precedente do Pleno desta Corte: Rcl 9.836 AgR/RJ.

2. Agravo regimental desprovido (STF, AgRg na Rcl 17.815/SP, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, DJe de 29.8.2014).

Constitucional. Reclamação. Ação proposta por sindicato de servidores públicos 

municipais. Declaração de representatividade única da categoria. Alegação de 

desrespeito à ADI 3.395-MC. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o 

acórdão paradigma. Inadmissibilidade. Precedente.

1. Não há estrita aderência entre o objeto da ADI 3.395-MC, em que esta Corte 

decidiu questão referente à competência da Justiça Comum para julgamento de 

causas entre a Administração Pública e seus servidores ou empregados submetidos 

a vínculo jurídico-administrativo, e ação declaratória promovida por sindicato, para 

obter reconhecimento judicial de exclusividade de representação de determinada 

categoria.

2. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, AgRg na Rcl 9.758/RJ, Rel. 

Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 7.11.2013).

Agravo regimental em reclamação. Questionamento em torno da competência 

para o recolhimento de contribuição sindical. Reconhecimento da competência da 

Justiça do Trabalho. Reclamação ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Alegação de 

ofensa à decisão proferida na ADI 3.395-MC/DF. Improcedência.

1. Questionamento em torno do reconhecimento do direito de recolher a 

contribuição sindical respectiva. Acolhimento da pretensão pela Justiça do Trabalho. 

Alegação de ofensa ao acórdão proferido por esta Corte na ADI 3.395-MC/DF.

2. Inexistência de identidade material entre o fundo do direito impugnado e a 

interpretação consagrada na ADI 3.395-MC/DF.

3. Agravo regimental improvido (STF, AgRg na Rcl 9.836/RJ, Rel. Ministra Ellen 

Gracie, Plenário, DJe de 28.11.2011).

Ainda no âmbito do STF, confi ram-se, no mesmo sentido, as seguintes 

decisões monocráticas: RE 887.194/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 

2.6.2015, transitada em julgado em 13.6.2015; ARE 721.446/DF, Rel. Ministro 
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Gilmar Mendes, DJe de 5.6.2014, transitada em julgado em 16.6.2014; AI 

763.748/MG, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 14.2.2012, transitada em 

julgado em 24.2.2012.

Da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no ARE 721.446/DF, 

destaco o seguinte trecho:

Igualmente, é pacífi co na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que 

é cabível a contribuição sindical de servidor público, por ser norma de caráter 

autoaplicável, bem como a competência em relação a essa matéria ser da Justiça 

especializada trabalhista.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte 

sobre o cabimento da contribuição sindical:

Recurso extraordinário. Contribuição sindical (CF, art. 8º, IV, in fi ne). Servidor 

público. Exigibilidade. Pretendida imposição de multa. Ausência de intuito 

procrastinatório. Atitude maliciosa que não se presume. Inaplicabilidade 

do art. 18 e do § 2º do art. 557 do CPC. Recurso de agravo improvido. - A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento no 

sentido de que se revela exigível dos servidores públicos civis a contribuição 

sindical prevista no art. 8º, IV, in fine, da Constituição. Precedentes. - A 

mera circunstância de a parte recorrente deduzir recurso de agravo não 

basta, só por si, para autorizar a formulação de um juízo de desrespeito ao 

princípio da lealdade processual. É que não se presume o caráter malicioso, 

procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que 

recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que 

houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie 

(RE 413.080 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.8.2010)

Constitucional. Contribuição sindical. Servidores públicos. Art. 8º, IV, da 

Constituição Federal. I. - A contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, 

da Constituição Federal constitui norma dotada de autoaplicabilidade, 

não dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa. II. - Compete aos 

sindicatos de servidores públicos a cobrança da contribuição legal, 

independentemente de lei regulamentadora específi ca. III. - Agravo não 

provido (AI 456.634 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 

24.2.2006).

Demais disso, confi ram-se os seguintes precedentes a respeito da competência 

da Justiça Trabalhista:

Competência. Contribuição assistencial. Sindicato de categoria econômica. 

Emenda Constitucional 45/2004. A competência da Justiça do Trabalho para 
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processar e julgar ações sobre representação sindical, entre sindicatos, 

entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores - inciso 

III do artigo 114 da Constituição Federal, com a redação da Emenda 45, de 

2004 -, abrange demandas propostas por sindicato de categoria econômica 

contra empregador, objetivando o reconhecimento do direito à contribuição 

assistencial (CC 7.221, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 25.8.2006).

Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação envolvendo 

contribuição sindical. Competência. Emenda Constitucional 45/2004. Justiça 

do Trabalho. Marco temporal. Sentença de mérito. Precedentes. 1. O Plenário 

desta Corte, no julgamento do Confl ito de Competência 7.221/RS, Relator o 

Ministro Marco Aurélio, DJ de 25.8.2006, assentou que, após a promulgação 

da EC n. 45/2004, compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações que 

discutem contribuição sindical. 2. Na ocasião, decidiu-se, também, que a nova 

orientação não alcança os processos em trâmite na Justiça comum estadual 

com sentença de mérito proferida anteriormente à promulgação da EC n. 

45/2004. 3. Agravo regimental não provido (AI 631.365 AgR, Rel. Min. Dias 

Toff oli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).

Por fi m, o Pleno desta Corte já enfrentou a questão sobre a contrariedade da 

contribuição sindical de servidor público e a ADI 3.395. Nessa linha, conferir a Rcl-

AgR 9.836, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 28.3.2011:

Agravo regimental em reclamação. Questionamento em torno da 

competência para o recolhimento de contribuição sindical. Reconhecimento 

da competência da Justiça do Trabalho. Reclamação ajuizada no Supremo 

Tribunal Federal. Alegação de ofensa à decisão proferida na ADI 3.395-MC/

DF. Improcedência. 1. Questionamento em torno do reconhecimento do direito 

de recolher a contribuição sindical respectiva. Acolhimento da pretensão pela 

Justiça do Trabalho. Alegação de ofensa ao acórdão proferido por esta Corte 

na ADI 3.395-MC/DF. 2. Inexistência de identidade material entre o fundo 

do direito impugnado e a interpretação consagrada na ADI 3.395-MC/DF. 3. 

Agravo regimental improvido.

Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-lhe provimento (art. 

544, § 4º, II, ‘a’, do CPC) (DJe de 5.6.2014).

A respeito do assunto, no AI 763.748/MG, o Ministro Joaquim Barbosa 

proferiu a seguinte decisão, em 6.2.2012, in verbis:

Trata-se de agravo de instrumento de decisão que não admitiu recurso 

extraordinário interposto contra acórdão que reconheceu a competência da Justiça 

do Trabalho para julgar ação em que se discute a exigibilidade de contribuição 

sindical.
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O recorrente alega violação aos arts. 5º, LIII, e 114, III, uma vez que os fi liados aos 

recorridos são servidores públicos estatutários.

Decido.

Como bem observou o acórdão recorrido, a competência da Justiça do Trabalho 

para julgar a ação relativa às contribuições sindicais encontra-se prevista no inciso 

III do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional (EC) 

45/2004.

No julgamento da Rcl 3.303, rel. Min. Carlos Britto, a Corte reconheceu que, 

no acórdão proferido na ADI 3.395-MC, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a 

apreciar e refutar a competência da Justiça do Trabalho para julgar as reclamações 

trabalhistas ajuizadas por servidores públicos supostamente atribuída pelo inciso 

I do art. 114 da Constituição, sem pronunciar-se, por exemplo, a respeito da 

competência para apreciar a observância de normas de saúde do trabalho. 

Transcrevo a ementa daquele acórdão:

Constitucional. Reclamação. ADI 3.395-MC. Ação civil pública proposta 

na Justiça do Trabalho, para impor ao Poder Público piauiense a observância 

das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho no âmbito do 

Instituto Médico Legal. Improcedência.

1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não 

verifi cada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir 

o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas 

relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores.

2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental 

interposto.

A aplicação da competência material prevista na EC 45/2004 aos processos em 

curso foi disciplinada por esta Corte no CC 7.204, rel. min. Carlos Britto, Pleno, DJ 

9.12.2005. Naquele julgamento, decidiu-se que os processos nos quais a sentença 

ainda não tivesse sido proferida à época da EC 45/2004 – caso destes autos – seriam 

remetidos à Justiça do Trabalho.

Ante o exposto, nego seguimento ao agravo (DJe de 14.2.2012).

Por sua vez, no âmbito do TST, os seguintes precedentes corroboram a 

orientação jurisprudencial predominante no STJ, a partir do julgamento do 

supracitado AgRg no CC 135.694/GO:

Agravo de instrumento. Recurso de Revista. Ação anulatória. Competência da 

Justiça do Trabalho - Sindicato e Membro de sua Diretoria. Servidor público federal 

estatutário. Cerceamento de defesa. Punições impostas ao autor. Antecipação dos 

efeitos da tutela.
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O Pleno do STF referendou liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim no 

julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, no sentido de que, mesmo após 

a EC 45/2004, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar 

causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado 

por relação jurídico-administrativa. A decisão do STF restringiu-se ao inciso I do 

art. 114 da CF/1988 e não se estende à competência fi xada no inciso III do mesmo 

preceito constitucional: “ações sobre representação sindical, entre sindicatos, 

entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”. Isso 

porque os incisos são elementos discriminativos do caput do artigo, que contém a 

norma geral. Os incisos são independentes entre si e enumeram hipóteses ou itens 

da regra inscrita no caput. Em decorrência dessa regra de técnica legislativa, não 

se há falar que a suspensão da competência defi nida no inciso I do art. 114 do STF 

pelo Supremo Tribunal Federal tenha afetado aquela estabelecida no inciso III, que 

trata de lides intersindicais, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e 

empregadores. Observe-se que o inciso III fez expressa diferenciação entre demandas 

envolvendo sindicatos e trabalhadores, e sindicatos e empregadores. Ao utilizar 

o termo genérico “trabalhadores”, o legislador inseriu na competência da Justiça 

do Trabalho não apenas os empregados - termo específi co. Por isso, não se pode 

acolher o argumento de que esta Justiça Especializada é incompetente para julgar 

lide entre o servidor vinculado ao Poder Público por relação jurídico-administrativa 

e o Sindicato representativo da categoria. O art. 114 da CF/1998 não trouxe essa 

exceção, tampouco a decisão do STF. O inciso III, portanto, deve ser interpretado de 

forma extensiva, inclusive em consonância com o objetivo da Emenda Constitucional 

45/2004 de conferir ao Poder Judiciário Trabalhista a competência para as causas 

dos trabalhadores. Nesse item do art. 114 da CF, não há qualquer referência à relação 

subjacente que conecte o representante sindical ao ente para o qual presta trabalho. 

Entende-se, nessa linha, que a competência desta Justiça Especializada mantém-

se preservada nas ações em que se discutem questões sindicais - por serem lides 

autônomas, desvinculadas da relação jurídica trabalhista mantida pelo obreiro. Por 

fi m, ressalte-se ser inviável o processamento do recurso de revista se a parte não 

logra êxito em infi rmar os fundamentos adotados pela decisão agravada. Agravo 

de instrumento desprovido (TST, AIRR 96040-08.2008.5.10.0019, Rel. Ministro 

Mauricio Godinho Delgado, Sexta Turma, DEJT de 10.6.2011).

Recurso de Revista. Incompetência da Justiça do Trabalho para julgar demanda 

que discute o repasse de contribuição sindical compulsória de servidores 

públicos.

Recurso fundamentado em violação do artigo 113 do Código Civil. O 

entendimento que predomina no seio desta Turma é no sentido de que o vínculo 

existente entre a categoria profi ssional e o ente público não se confunde nem se 

comunica com o liame fi rmado entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos 

e empregadores. Ou seja, as controvérsias sobre temas vinculados à representação 

sindical, como os relativos à incidência de contribuição, estão compreendidas na 

competência desta Justiça Especializada. Precedente. Recurso não conhecido (TST, 
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RR 1309-35.2010.5.18.0081, Rel. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, 

Terceira Turma, DEJT de 1º.3.2013).

Recurso de Revista. Competência da Justiça do Trabalho. Ação entre sindicatos. 

Representação sindical de servidores estatutários. Art. 114, III, da Constituição 

Federal.

A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações relativas a representação 

sindical estabelecidas entre sindicatos de servidores públicos estatutários. O 

comando imposto pelo Supremo Tribunal Federal na liminar concedida no bojo da 

ADI 3.395, ao excluir da competência da Justiça do Trabalho para exame da relação 

jurídica de natureza estatutária estabelecida entre a Administração Pública e os 

servidores públicos a ela vinculados, se construiu com respaldo na interpretação do 

art. 114, I, da Constituição Federal. Exegese diversa, e que não pode ser considerada 

abarcada pela construção hermenêutica exposta na ADI 3.395, deve ser conferida 

ao art. 114, III, da Constituição Federal, que reconhece à Justiça do trabalho 

competência para julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, 

entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. Nesse sentido, 

decisões do STF em sede de Reclamações Constitucionais. É importante ressaltar 

que a relação estabelecida entre o sindicato e o trabalhador por ele representado é 

autônoma em relação à relação individual de trabalho, com ela não se confundindo. 

Portanto, irrelevante que o trabalhador guarde com a Administração Pública vínculo 

estatutário, pois a relação que ele estabelece com seu sindicato, para efeito de 

representação, situa-se no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho e independe da 

especifi cidade do vínculo administrativo.

Recurso de revista conhecido e provido (TST, RR 4300-84.2011.5.17.0013, Rel. 

Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Sétima Turma, DEJT de 19.6.2015).

Sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar 

mandado de segurança, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à 

jurisdição daquela Justiça Especializada, a Terceira Seção do STJ, ao julgar 

a AR 1.434/RS (Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 1º.2.2010), assentou o 

entendimento de que, “até a edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, a 

competência, em sede de mandado de segurança, era defi nida exclusivamente 

ratione personae, ou seja, em razão da função ou do cargo da autoridade apontada 

como coatora, sendo irrelevante a natureza jurídica da questão a ser apreciada 

no mandamus. Após sua edição, a Justiça do Trabalho passou a ser competente 

para apreciar mandado de segurança quando o ato questionado envolver matéria 

sujeita à sua jurisdição, ou seja, introduziu o critério ratione materiae para 

defi nição da competência”.

No mesmo sentido a Primeira Seção do STJ, ao julgar a Rcl 5.018/RS 

(Rel. Ministro Castro Meira, DJe de 4.4.2011), deixou consignado o seguinte 
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entendimento, na ementa do respectivo acórdão: “No âmbito do mandado de 

segurança, a competência é fi rmada em função da autoridade apontada como 

coatora e não em virtude da matéria envolvida, nem pela natureza da questão 

apreciada na causa, à exceção das lides de natureza trabalhista que, após a EC 

45/2004, atraem a competência da Justiça Especializada”.

Mais recentemente, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o CC 129.193/

MT (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 27.11.2015), também proclamou que, 

“com a ampliação da competência da Justiça Laboral, promovida pela Emenda 

Constitucional n. 45 de 2004, passaram a ser cabíveis mandados de segurança 

impugnando atos de autoridades estatais, ou equiparadas, não integrantes da 

própria Justiça do Trabalho, sempre que a discussão envolver matéria sujeita à 

jurisdição especializada”.

No caso, trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado, sob a 

égide da Emenda Constitucional 45/2014, pelo Sindicato dos Farmacêuticos do 

Estado do Rio Grande do Norte - SINFARN, contra o Prefeito do Município 

de Natal/RN e a Secretária de Administração Municipal, visando assegurar 

o desconto e o repasse da contribuição sindical, prevista no art. 578 da CLT, 

em relação aos farmacêuticos que integrem os quadros de servidores públicos 

daquele Município, de modo que compete à Justiça do Trabalho, e não à Justiça 

Comum Estadual, processar e julgar a causa, nos termos do art. 114, III e IV, 

da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

45/2004.

Ante o exposto, conheço do Confl ito, para declarar a competência do Juízo 

da 6ª Vara do Trabalho de Natal/RN, ora suscitante.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 20.200-DF (2013/0165817-5)

Relator: Ministro Benedito Gonçalves

Impetrante: Mao Han Chien

Advogado: Renê Ramos e outro(s) - SP129689

Impetrado: Ministro de Estado da Justiça

Interes.: União
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EMENTA

Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Perda 

da nacionalidade brasileira. Caso ressalvado pelo art. 12, § 4º, inciso II, 

alínea ‘b’, da Constituição Federal. Ordem concedida.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por brasileira 

naturalizada, contra ato do Ministro da Justiça que, em procedimento 

instaurado de ofício, decretou a perda da nacionalidade brasileira pela 

impetrante, por haver adquirido a nacionalidade norte-americana.

2. Ressalva expressa no texto constitucional para aqueles casos 

em que a aquisição da nova nacionalidade é condição para o exercício 

de direitos civis, desde a redação dada pela EC n. 3/94 ao art. 12, § 4º, 

inciso II, alínea ‘b’, da Constituição Federal de 1988.

3. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

A Sra. Ministra Assusete Magalhães e os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina 

Helena Costa, Gurgel de Faria, Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho, 

Og Fernandes e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Benedito Gonçalves, Relator

DJe 21.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves: Mao Han Chien, brasileira 

naturalizada, impetra, aos 27 de maio de 2013, mandado de segurança, com 

pedido de liminar, contra ato do Ministro da Justiça, consistente na Portaria 

n. 489, de 18 de fevereiro de 2013 (publicada no dia 19 de fevereiro), que 

declarou a perda de sua nacionalidade brasileira em razão de ter adquirido a 

nacionalidade norte-americana (fl . 09).
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Considera ser abusivo o ato coator, porquanto, no âmbito administrativo, 

ao apresentar recurso contra a declaração da perda da nacionalidade brasileira, 

no qual expôs diversos motivos pelos quais teria interesse em mantê-la, nenhum 

deles teria sido devidamente analisado, o que entende violar o direito à ampla 

defesa e ao contraditório. Aduz que a só menção de preceitos normativos, 

realizada no mencionado ato declaratório, impede a ciência do motivo pelo qual 

se entendeu pela perda de sua nacionalidade.

Alega que sua naturalização como cidadã norte-americana não impede o 

reconhecimento da nacionalidade brasileira, nos termos do art. 12, § 4º, inciso 

II, alínea ‘b’, da Constituição Federal de 1988, pois só se naturalizou americana 

para a fruição de direitos civis, naquele País, que não poderiam ser usufruídos na 

condição de estrangeira, como: visto permanente; impossibilidade de extradição; 

exercício de alguns cargos públicos; direito de falar, no exterior, com o Cônsul 

ou Embaixador norte-americano em caso de prisão; fruição de benefícios 

tributários no sucessão hereditária; inúmeros benefícios bancários e de adentrar 

em fi las especiais para cidadãos norte-americanos.

Relata que a perda de sua nacionalidade brasileira teria resultado de seu 

pedido de retifi cação da grafi a de seu nome junto Ministério da Justiça (Processo 

n. 08015.005206/2011-30), sem que jamais tenha manifestado vontade no 

sentido de perda da nacionalidade. Pelo contrário, afi rma que quer manter sua 

cidadania brasileira originária, a qual inclusive permitiu que seus fi lhos sejam 

brasileiros.

Pede liminar porque, ante a perda da nacionalidade brasileira, está impedida 

de viajar ao Brasil como brasileira, pois não pode renovar seu passaporte. Ao 

fi nal pede a concessão da segurança “para fi ns de assegurar à impetrante o 

direito de ser brasileira”.

A liminar pleiteada foi indeferida (fl s. 25/26), ao fundamento de que o 

temor de que a impetrante não pudesse vir ao Brasil na condição de brasileira 

não confi gurava o periculum in mora necessário à concessão da liminar.

A União requereu seu ingresso no feito (fl . 29).

A autoridade impetrada prestou informações às fl s. 36/153. Relata que 

administrativamente se concluiu que a aquisição da cidadania norte-americana 

pela impetrante foi voluntária. Defende que tal circunstância revela-se como 

uma daquelas que o art. 12, § 4º, inciso II, alínea ‘b’, da Constituição Federal 

de 1988 defi ne com uma situação em que se perde a nacionalidade brasileira. 

Afi rma que o art. 23 da Lei 818/49 permite o processamento de ofício da perda 
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de nacionalidade brasileira. Alega que as restrições a estrangeiros nos Estados 

Unidos não importam prejuízo a liberdades civis, por não criarem “óbices ao 

casamento, ao trabalho etc”. Arremata com a conclusão de que a decisão de 

perda de nacionalidade é ato de soberania praticado pelo Poder Executivo e que 

o Judiciário deve-se ater apenas aos aspectos da legalidade do ato (fl . 46).

O parecer do Ministério Público (fl s. 156/160) foi no sentido da concessão 

da segurança. Observa que o STF já teve a oportunidade de decidir (QO 

no HC 83.113) que os casos de perda de nacionalidade brasileira são apenas 

aqueles taxativamente previstos na Constituição. Argumenta que a Constituição 

ressalvou o caso em que a aquisição da nacionalidade estrangeira dá-se como 

imposição para o exercício de direitos civis, sejam quais forem esses direitos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Benedito Gonçalves (Relator): Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por Mao Han Chien, brasileira naturalizada, contra ato do 

Ministro da Justiça que, em procedimento instaurado de ofício, decretou a perda 

da nacionalidade brasileira pela impretante, por haver adquirido a nacionalidade 

norte-americana.

Trata-se de questão que encontra solução a partir da adequada compreensão 

do texto constitucional, sendo para tanto absolutamente relevante examinar-se 

a alteração provocada no texto original da Constituição de 1988 com a Emenda 

Constitucional n. 3/94.

Em sua redação original, a Constituição previa que:

§ 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de 

atividade nociva ao interesse nacional;

II - adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.

Tal redação foi alterada pela Emenda Constitucional n. 3/94, com a qual a 

redação do art. 12, § 4º, inciso II, passou a ser a seguinte:

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de 

atividade nociva ao interesse nacional;
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II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional de Revisão n. 3, de 1994)

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; 

(Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão n. 3, de 1994)

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente 

em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para 

o exercício de direitos civis.

Como se verifi ca, antes da EC n. 3/94, bastava que o brasileiro naturalizado 

adquirisse outra nacionalidade de forma voluntária para que ele perdesse a 

nacionalidade brasileira. Isto, porém, foi alterado com a EC n. 3/94.

Na sistemática atualmente vigente (desde 1994), o brasileiro naturalizado 

que passa a residir em estado estrangeiro poderá manter a nacionalidade 

brasileira caso o estado onde passou a residir exija a aquisição da nacionalidade 

estrangeira como condição para que o brasileiro usufrua de direitos civis.

Diante desta sistemática, não importa se os direitos que o brasileiro que 

vive no estrangeiro e que pretende manter a dupla cidadania são mais ou menos 

importantes para o Estado brasileiro. Basta que se trate de “direitos civis”.

Note-se, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu, a partir 

da interpretação do art. 12 da Constituição, que os casos de aquisição e perda da 

nacionalidade brasileira não podem encontrar fonte normativa em outro texto 

legal ou infralegal para além da Constituição:

As hipóteses de outorga da nacionalidade brasileira, quer se trate de 

nacionalidade primária ou originária (da qual emana a condição de brasileiro 

nato), quer se cuide de nacionalidade secundária ou derivada (da qual resulta 

o status de brasileiro naturalizado), decorrem, exclusivamente, em função de sua 

natureza mesma, do texto constitucional, pois a questão da nacionalidade traduz 

matéria que se sujeita, unicamente, quanto à sua defi nição, ao poder soberano 

do Estado brasileiro. (HC 83.113-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 

26.6.2003, Segunda Turma, DJ de 29.8.2003.)

Assim sendo, se a impetrante, residindo nos Estados Unidos, adquiriu a 

nacionalidade norte-americana porque isso foi estabelecido como condição pelo 

estado estrangeiro para que a impetrante pudesse exercer direitos civis naquele 

país, a Constituição não deixa dúvidas de que a impetrante tem o direito líquido 

e certo a manter-se brasileira.

Observe-se que a Emenda Constitucional n. 3/94, com a nova redação 

que deu ao art. 12, § 4º, inciso II, da Constituição, quis justamente garantir ao 
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brasileiro naturalizado que não tivesse que abrir mão da nacionalidade brasileira 

para que pudesse usufruir de direitos civis no país onde optou por residir.

É de se ver, no ponto, que, assim como a Constituição brasileira estabelece o 

direito de o brasileiro não ser extraditado, direitos semelhantes são estabelecidos 

por outros países apenas em favor de seus nacionais. Certos postos da República, 

igualmente, são ocupáveis apenas por brasileiros. E não é lícito ao Brasil, a 

partir da redação dada ao art. 12 da Constituição pela EC n. 3/94, exigir de seus 

nacionais que abram mão de uma segunda cidadania quando o planejamento de 

vida deste brasileiro abrace outra nacionalidade, a par da brasileira.

Não é a pessoa humana que deve servir aos interesses do Estado, mas sim o 

Estado que é criação humana destinada a colaborar para a felicidade e não para 

a infelicidade das pessoas.

Por tais razões, voto pela concessão da segurança.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei 

n. 12.016/2009).

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.320.825-RJ (2012/0083876-8)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Estado do Rio de Janeiro

Procurador: Maurício Santiago Câmara e outro(s)

Recorrido: Leonardo Reader Marques Medina

Advogado: Sem representação nos autos

EMENTA

Tributário. Recurso especial repetitivo. IPVA. Decadência. 

Lançamento de ofício. Regularidade. Prescrição. Parâmetros.

1. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 
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do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do 

contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada 

por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de 

calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação.

2. Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não 

há mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional, cuja 

contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para o 

pagamento da exação, porquanto antes desse momento o crédito não 

é exigível do contribuinte.

3. Para o fi m preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, fi rma-se 

a seguinte tese: “A notifi cação do contribuinte para o recolhimento 

do IPVA perfectibiliza a constituição defi nitiva do crédito tributário, 

iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia 

seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.”

4. Recurso especial parcialmente provido. Julgamento proferido 

pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Diva Malerbi e os Srs. Ministros 

Humberto Martins, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Assusete 

Magalhães, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro 

Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília (DF), 10 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 17.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Estado do Rio de Janeiro, com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, 
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contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça fl uminense, assim ementado 

(e-STJ fl s. 32):

Agravo interno. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Estado do Rio de 

Janeiro. IPVA. Exercícios 2004 e 2005. Prescrição verifi cada. Decisão do relator 

que negou seguimento ao recurso, fundada em jurisprudência dominante desta 

Corte.

1. Em se tratando de IPVA, o lançamento do crédito se opera de ofício, 

realizado pelo Estado do Rio de Janeiro no primeiro dia de cada exercício, 

ocasião em que a sociedade e contribuintes são cientifi cados, de modo intenso 

e inequívoco pelos meios de comunicação, do calendário de pagamento do 

aludido imposto. Inaplicabilidade, por isso, do art. 173 do CTN, que disciplina o 

prazo de lançamento do tributo.

2. Impostos referentes a 2004 e 2005. Executivo fi scal proposto em 5.11.2010, 

fora do prazo quinquenal do art. 174 do CTN.

3. Precedentes desta Corte.

4. Recurso desprovido nos termos do voto do Relator.

Rejeitados os aclaratórios (e-STJ fl s. 46/51).

Nas razões de seu apelo especial (e-STJ fl s. 55/65), o ente público aponta 

violação do art. 173, I, do CTN, sustentando que a prescrição para a cobrança 

do IPVA somente se inicia com a constituição defi nitiva do crédito tributário, 

a qual se consubstancia com a notifi cação do sujeito passivo, que, no Estado 

do Rio de Janeiro, ocorreria quando da quitação da guia de recolhimento 

disponibilizada na rede bancária, para os contribuintes adimplentes, ou quando 

da ciência de “novo lançamento” no qual o fi sco já acrescentaria os consectários 

da mora, para os contribuintes inadimplentes. É o que se retira do seguinte 

excerto do recurso:

No que respeito à obrigação tributário de pagar o imposto sobre a propriedade 

de veículo automotor, pode-se afi rmar, então, que a ocorrência do fato gerador 

(propriedade em 1º de janeiro de cada ano) dá origem a um simples crédito 

tributário puro sem os consectários da mora, eis que não ultrapassado o prazo 

para o pagamento do tributo, mas, uma vez que tal prazo de pagamento venha 

de ser descumprido surge a obrigação legal de se realizar novo lançamento 

tributário com o objetivo de constituição em mora do contribuinte inadimplente 

e a imposição dos consectários da mora quais sejam a penalidade (multa), os 

juros e a correção monetária de houver, lançamento tributário esse que dará 

ensejo a “obligatio” ou “haftung” com a constituição defi nitiva do crédito tributário 

e seus consectários (art. 149 do CTN reproduzido a seguir), permitindo, somente 
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então e somente a partir de então, a inscrição em dívida ativa e a possibilidade 

de execução fi scal, época em que estará o credor/Estado autorizado a perseguir 

o patrimônio do devedor/contribuinte para satisfazer o creditamento tributário, 

possibilidade de perseguição essa que é justamente o traço distintivo do fator da 

responsabilidade obrigacional.

[...]

Para esse fim, deve ser feita a notificação ao sujeito passivo como é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte acórdão in verbis:

[...]

Observa-se que a exigência é a de que exista um ato de ciência do 

sujeito passivo quanto à intenção da Fazenda de tornar aquele débito uma 

responsabilidade. Está-se falando, é claro, da notifi cação do contribuinte. Deve 

haver a notifi cação para a existência do crédito tributário.

Sendo assim, no caso em evidência constituição, lançamento e notifi cação do 

IPVA ao sujeito passivo, tem-se por notifi cados os contribuintes que retiraram a 

GRD na rede bancária e realizaram o pagamento do imposto dentro dos prazos 

regulares. Essa notifi cação ocorre com a solicitação da guia de recolhimento. 

Se esta não for retirada, o lançamento tributário irá depender da sua regular 

notifi cação, inclusive com a imposição das penalidades e demais consectários da 

mora tributária.

[...]

Cumpre salientar, que o argumento não é de que seja constituído o crédito 

quando se disponibiliza a retirada da GRD na rede bancária, e sim, quando esta é 

retirada pelo contribuinte, pois somente dessa forma o contribuinte é notifi cado, 

como deve ser observado na leitura do artigo 145 do CTN e diante da omissão 

do contribuinte em pagar o tributo devido compete à autoridade tributária à luz 

do artigo 149 e seu inciso VI combinado com o 142 constituir defi nitivamente 

o crédito tributário com a imposição das penalidades e acréscimos moratórios 

cabíveis.

[...]

Ora, se a Fazenda Pública, conforme o art. 173, I, do CTN, possui o prazo de 

cinco anos, a contar do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido 

efetuado, para constituir defi nitivamente seu crédito e, após defi nitivamente 

constituído, cinco anos a propositura da ação de cobrança, conforme o art. 174 

do CTN, tem-se que o crédito que se cobra não se extinguiu por prescrição ou 

decadência.

O prazo para a constituição definitiva do crédito relativo ao IPVA devido 

em referência a exercício de 2004 teria como data fi nal para sua constituição, 

conforme o Art. 173, I, do CTN, Janeiro de 2010, tendo em vista que a contagem 

do prazo decadencial de 5 anos, a que o mencionado artigo faz referência, se 

iniciaria em Janeiro de 2005 (Exercício seguinte).
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Constituído em 2009, após tal data, a Fazenda ainda dispunha de mais 5 anos 

para a propositura da Execução Fiscal. Assim, vê-se que os referidos prazos foram 

atendidos e não houve prescrição do crédito que ora se cobra.

Sem contrarrazões, tendo em vista que a parte executada ainda não foi 

citada para responder à execução fi scal.

O Tribunal de origem admitiu o recurso especial como representativo da 

controvérsia (e-STJ fl s. 84/86).

Já nesta Corte Superior, a então relatora, em. Ministra Marga Tessler (juíza 

federal convocada do TRF 4ª Região), em 3.11.2014, promoveu a afetação do 

presente recurso à Primeira Seção, para ser processado e julgado pela sistemática 

do art. 543-C do CPC/1973, a fi m de dirimir controvérsia consistente “na 

defi nição acerca do momento em que verifi cado o lançamento e a sua notifi cação 

quanto ao crédito tributário de IPVA, com o escopo de fi xar o termo inicial do 

prazo prescricional para a cobrança do crédito respectivo” (e-STJ fl s. 97/99).

Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso 

(e-STJ fl s. 103/106).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Conforme relatado, o recorrente 

se insurge contra a decretação da prescrição ao argumento de que, em face da 

sistemática própria de arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA no Estado do Rio de Janeiro, há o prazo decadencial 

previsto no art. 173, I, do CTN para notifi car e, por conseguinte, constituir 

defi nitivamente o crédito tributário no tocante ao contribuinte que não pagou 

o imposto no lapso estabelecido no calendário de recolhimento divulgado no 

início do respectivo exercício.

Assentou o acórdão recorrido que o lançamento do aludido imposto é 

efetuado de ofício pela Fazenda fl uminense no início de cada exercício, momento 

em que os contribuintes são cientifi cados do calendário de pagamento. Veja-se 

(e-STJ fl s. 48):

Com efeito, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo 

prescricional fl ui da data da constituição defi nitiva do crédito tributário, que, na 

forma do art. 142 daquele diploma, ocorre com a notifi cação do lançamento. 
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Com relação ao imposto em comento, IPVA, ocorre o lançamento de ofício, sendo 

que este remonta ao início do ano-exercício, quando há inequívoca ciência dos 

contribuintes acerca do calendário para pagamento.

No exame do tema, tenho que é cediço que, nos tributos sujeitos ao 

lançamento de ofício a Administração já possui de antemão os elementos 

informativos para realizar a constituição do crédito tributário, não dependendo 

de nenhuma providência do contribuinte para esse mister.

Assim, detentor de todos os dados necessários – tal como asseverado 

no acórdão recorrido –, o Estado do Rio de Janeiro realiza o lançamento do 

IPVA no início de cada exercício (art. 142 do CTN), consolidando a obrigação 

tributária em crédito fiscal, mediante a identificação do fato gerador e a 

quantifi cação do imposto devido pelo contribuinte.

A propósito, aqui reside o primeiro equívoco do recorrente, pois já lançado 

o tributo no início do exercício, não há mais cogitar de novo lançamento para 

o fi m de inserir os consectários legais decorrentes da mora, os quais podem ser 

cobrados diretamente na execução fi scal.

No que se refere à notifi cação do contribuinte – que é pressuposto da 

constituição defi nitiva do crédito e, por conseguinte, do início da contagem da 

prescrição para a sua cobrança –, assentou o acórdão recorrido que ela “se dá 

no primeiro semestre do respectivo exercício” (e-STJ fl . 33), “quando há inequívoca 

ciência dos contribuintes acerca do calendário para pagamento” (e-STJ fl . 48).

Acerca do tema, cumpre registrar que o Código Tributário Nacional não 

condiciona a forma de cientifi cação do sujeito passivo para o recolhimento do 

tributo lançado de ofício (art. 142 do CTN), podendo a legislação de regência 

da exação disciplinar qualquer meio idôneo para essa fi nalidade.

A propósito, esta Corte Superior, ao analisar a tributação do IPTU, 

assentou que o envio do carnê relativo à cobrança do imposto é sufi ciente para 

caracterizar a notifi cação do sujeito passivo (vide REsp 1.111.124/PR, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4.5.2009).

O envio do carnê, contudo, é apenas uma modalidade, que não exclui 

outras eventualmente mais convenientes para a Administração, como a do caso 

dos autos, em que há a divulgação do calendário de pagamento, com instruções 

para os contribuintes procederem ao recolhimento.

Ponderados esses elementos, não convence a tese da recorrente, de que 

apenas os contribuintes que comparecem à instituição fi nanceira para pagar 
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o imposto podem ser considerados notifi cados, dependendo a constituição 

defi nitiva do crédito para os inadimplentes de notifi cação pessoal, a ser realizada 

no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Com efeito, se o fi sco busca se utilizar da rede bancária para encaminhar 

os boletos de cobrança do IPVA, esse procedimento não altera o fato de a 

divulgação do calendário ser a efetiva notifi cação do sujeito passivo, uma vez que 

por meio dele todos os contribuintes são cientifi cados do lançamento e do prazo 

para comparecer à instituição fi nanceira e recolher o imposto incidente sobre o 

seu veículo.

Acresço, ainda, que, a meu sentir, essa sistemática de arrecadação não 

importa violação do art. 145 do CTN, pois não dispensa a notifi cação pessoal 

do contribuinte, já que pressupõe a sua ocorrência mediante o comparecimento 

dele nas agências bancárias autorizadas até a data aprazada para o vencimento 

da exação.

Destaco, apenas, que essa espécie de notifi cação pessoal presumida somente 

poderá ser considerada válida em relação aos impostos reais, cuja exigibilidade 

por exercício é de notório conhecimento da população.

Assim, reconhecida a regular constituição do crédito tributário, orienta a 

jurisprudência desta Corte Superior que a contagem da prescrição deve iniciar-

se da data do vencimento para o pagamento da exação, porquanto antes desse 

momento o crédito não é exigível do contribuinte.

A respeito do tema, cito os seguintes precedentes:

Tributário. IPVA. Prescrição. Termo inicial. Vencimento do tributo. Precedentes. 

Tese recursal divergente do entendimento jurisprudencial. Decadência. Art. 

173, I, do CTN. Reversão do julgado. Súmula 7/STJ. Arrendamento mercantil. 

Responsabilidade solidária do arrendante. Lei local. Súmula 280/STF. Congruência 

com jurisprudência do STJ. Súmula 83/STJ.

1. À luz da jurisprudência do STJ, o termo inicial da prescrição com relação 

aos tributos lançados de ofício, tais como IPVA e IPTU, é a data de vencimento do 

tributo.

2. A recorrente, ora agravante, inova suas razões aduzindo que, fi xando como 

termo inicial da prescrição do IPVA a data de vencimento do tributo, na hipótese 

dos autos o vencimento teria ocorrido em março de 2003, o que não foi em 

momento nenhum levantado, e ainda se contrapõe ao consignado pelo Tribunal 

de origem, que, estabelecendo o fato gerador como marco para constituição 

do crédito, a teor do disposto no art. 173, I, do CTN, somente teria efetivado o 

lançamento em 2008, dentro, portanto, do prazo decadencial, que se iniciou em 

1º.1.2004 e somente fi ndaria em 31.12.2008.
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3. Constituído o crédito, iniciou-se o prazo prescricional, o qual foi interrompido 

com o ajuizamento da ação, ocorrido ainda no ano de 2008, o que afasta a 

possibilidade de declaração da prescrição.

4. Outrossim, a reversão do julgado para reconhecimento da prescrição, em 

especial que o vencimento do tributo ocorreu em março de 2003, demandaria 

incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante 

o óbice da Súmula 7/STJ.

5. A responsabilidade solidária do recorrente decorreu de análise da legislação 

local, o que torna o acórdão recorrido insuscetível de modifi cação, ante o óbice da 

Súmula 280/STF.

6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, no 

arrendamento mercantil, a arrendante, como possuidora indireta do veículo 

arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA.

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.566.018/MG, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015).

Processual Civil. Agravo regimental no agravo. Recurso especial. Suposta 

ofensa ao art. 535 do CPC. Inexistência de vício no acórdão recorrido. Execução 

fi scal. IPTU. Prescrição. Exercício de 1995.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, 

não fi ca caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Adotada a premissa de que “o contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço” (Súmula 397/STJ), associada 

à orientação no sentido de que o “termo inicial da prescrição para sua cobrança 

é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento 

em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública” (REsp 1.180.299/

MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8.4.2010), não há como afastar 

a prescrição reconhecida pelo Tribunal de origem, tendo em vista que o crédito 

tributário refere-se ao exercício de 1995 e a execução fi scal foi ajuizada apenas em 

outubro/2001.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 674.852/RJ, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.6.2015, DJe 10.6.2015)

Tributário. IPTU. Prescrição. Termo inicial. Falta de prequestionamento da tese. 

Impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Súmula 7/STJ.

1. Constituído o crédito tributário pelo envio do carnê ao endereço do sujeito 

passivo e encontrando-se pendente o prazo de vencimento para o pagamento 

voluntário, ainda não surge para o credor a pretensão executória, sem a qual 

não tem início o prazo prescricional. Precedentes: EDcl no AREsp 44.530/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20.3.2012, DJe 28.3.2012; AgRg 

no Ag 1.310.091/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 
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em 2.9.2010, DJe 24.9.2010; e REsp 1.180.299/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 23.3.2010, DJe 8.4.2010.

2. Caso em que o Tribunal local se limitou a assentar que a ação fora ajuizada 

após o quinquênio legal, sem que houvesse o prequestionamento do marco 

inicial da pretensão executória.

3. Neste contexto, acolher as razões recursais, demandaria, necessariamente, 

exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em 

recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 483.947/RJ, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16.6.2014, DJe 24.6.2014).

Processual Civil e Tributário. Recurso especial. Execução fi scal. IPVA. Presunção 

de exigibilidade da CDA. Afastamento. Prescrição. Termo inicial.

1. A presunção de certeza e exigibilidade da CDA é relativa, e pode ser afastada 

pelo reconhecimento da prescrição, que é causa de extinção da pretensão pela 

inércia de seu titular, de modo que, uma vez transcorrido o prazo legal para a 

busca da realização do direito, este (ainda que esteja estampado em certidão da 

dívida ativa) passa a carecer de certeza e de exigibilidade, que são condições da 

ação executiva.

2. Na esteira da jurisprudência dessa Corte, o IPVA é tributo sujeito a lançamento 

de ofício. E, como tal, o termo a quo para a contagem do prazo prescricional para 

sua cobrança é a data da notifi cação para o pagamento. Precedentes.

3. Na hipótese, o Tribunal a quo assentou que os créditos tributários cuja 

prescrição se reconheceu foram defi nitivamente constituídos respectivamente 

em junho de 1.996 e 1.997, porquanto a lei local prevê épocas diferenciadas 

para o pagamento do IPVA, conforme fi nal da placa do veículo. Ainda segundo 

o acórdão recorrido, o veículo (Monza 87) tem placa com fi nal 4 (ACB-5194), de 

sorte que o vencimento do IPVA dá-se até o fi nal do mês de junho de cada ano, 

data a partir da qual começa a fl uir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a 

propositura da ação de cobrança.

4. Dessa forma, se a execução fi scal foi proposta em maio de 2003, ressoa 

inequívoca a ocorrência da prescrição em relação aos créditos tributários 

constituídos julho de 1.996 e 1.997, porquanto decorrido, entre um e outro 

evento, o prazo prescricional qüinqüenal.

5. Recurso especial não provido (REsp 1.069.657/PR, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2009).

Entretanto, tenho que esse entendimento deva ser aperfeiçoado, uma vez 

que, na data do vencimento do tributo, o fi sco ainda está impedido de levar a 

efeito os procedimentos tendentes à sua cobrança.
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Isso porque, naturalmente, até o último dia estabelecido para o vencimento, 

é assegurado ao contribuinte realizar o recolhimento voluntário, sem qualquer 

outro ônus, por meio das agências bancárias autorizadas ou até mesmo pela 

internet, fi cando em mora tão somente a partir do dia seguinte.

Desse modo, tem-se que a pretensão executória da Fazenda Pública (actio 

nata) somente surge no dia seguinte à data estipulada para o vencimento do 

tributo.

Esse inclusive já é o entendimento das Turmas de Direito Público sobre a 

contagem da prescrição para a execução dos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação, cuja razão de decidir também se aplica perfeitamente à cobrança 

do IPVA. A propósito:

Processual Civil. Tributário. Embargos à execução fi scal. Omissão inexistente. 

Prescrição. Tributo sujeito a homologação. Termo inicial. Vencimento do tributo. 

Cabimento. Interrupção. Despacho citatório. Súmula 83/STJ. CDA. Requisitos. 

Súmula 7/STJ. Processo administrativo. Prescindibilidade de juntada. Ônus do 

contribuinte.

[...]

2. “Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional 

inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, 

o que ocorrer por último” (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 22.5.2014).

[...] (AgRg no REsp 1.487.929/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 5.2.2015, DJe 12.2.2015).

Tributário e Processual Civil. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. 

Inovação recursal. Falta de prequestionamento. Tributo sujeito a lançamento 

por homologação. Termo inicial do prazo prescricional. Data do vencimento da 

obrigação tributária, ou, quando não houver pagamento, data da entrega da 

declaração, se esta for posterior. Precedentes.

[...]

2. Acórdão recorrido que se alinha ao posicionamento assentado no STJ no 

sentido de que: (I) em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação 

declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, 

contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração 

pelo contribuinte, o que for posterior; e (II) iniciado o prazo prescricional com a 

constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da 

execução fi scal.

[...] (AgRg no AREsp 529.221/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 15.9.2015, DJe 24.9.2015). (Grifos acrescidos).
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Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido contou a prescrição quinquenal 

a partir do dia 1º de janeiro de cada ano – considerando ocorrer nessa data o 

lançamento do tributo –, em desacordo, portanto, com o acima explicitado.

Assim, para o fi m preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, assento a tese 

de que a notifi cação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza 

a constituição defi nitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional 

para a execução fi scal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da 

exação.

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

acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que 

reaprecie a questão referente à prescrição para a cobrança do tributo (art. 174, 

I, do CTN), adotando como termo inicial o dia seguinte à data de vencimento 

assinalado para o pagamento do IPVA.

É como voto.





Primeira Turma
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do construtor por ele contratado. Parcial desabamento do pavilhão de 

exposições que ainda se achava em construção. Tragédia da Gameleira 

ocorrida em Belo Horizonte/MG no ano de 1971. Dezenas de 

operários mortos e feridos. I) Impossibilidade de análise de ofensa à 

Constituição Federal na via recursal especial. II) Negativa de prestação 

jurisdicional não confi gurada. III) Prescrição. Decreto n. 20.910/1932. 

Lei Estadual n. 12.994/1998 que implicou renúncia da prescrição 

quinquenal pelo Estado de Minas Gerais. Art. 161 do Código Civil de 

1916. Aplicação do art. 257 do RISTJ. IV) Danos morais. Julgamento 

extra petita. Não ocorrência. Interpretação lógico-sistemática da 

inicial. Autores que postulam “a mais ampla indenização”. V) Direito a 

pensão para irmãos das vítimas que não foi reconhecido nas instâncias 

ordinárias. Ausência de interesse recursal do Estado e da construtora. 

VI) Decisão condicional. Demonstração de parentesco entre e vítimas. 

Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. VII) Dano moral. 
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Revisão do quantum indenizatório. Exorbitância não confi gurada. 

Impossibilidade de reexame. Súmula 7/STJ. VIII) Valor das pensões 

decorrentes da morte de fi lhos menores. Redução para 1/3 do salário 

após a data em que estes viessem a completar 25 anos. IX) Danos 

morais. Juros de mora. Termo inicial. Data do evento danoso. Súmula 

54/STJ. Correção monetária. Termo inicial. Data da modifi cação do 

valor em segunda instância.

1. Em recurso especial, não cabe invocar violação a norma 

constitucional, razão pela qual o apelo do Estado não pode ser 

conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 5º, caput, I, II, 

LIV e 93, IX, da Constituição.

2. Afasta-se a indicação de contrariedade ao art. 535 do 

CPC/1973, vez que o Tribunal de origem, bem ou mal, decidiu as 

questões que lhe foram trazidas pelos litigantes, não se podendo, 

ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com 

negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. Embora por motivo diverso daqueles adotados pela Corte 

local, e sob os auspícios do art. 257 do RISTJ (conhecendo do recurso, 

a Turma “julgará a causa, aplicando o direito à espécie”), afasta-se, em 

relação aos autores civilmente capazes ao tempo da propositura da 

presente ação, a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 

1º do Decreto n. 20.910/1932, tal como pretendida pelo Estado de 

Minas Gerais, visto que a ela o Estado expressamente renunciou (cf. 

art. 161 do CC/1916) quando fez editar a Lei local n. 12.994, de 30 

de julho de 1998, prevendo a concessão de indenização às vítimas 

ou sucessores legais, em decorrência do desabamento do pavilhão da 

Gameleira, ocorrido em 4 de fevereiro de 1971, tendo essa mesma lei, 

em seu art. 3º, autorizado o Estado a “renunciar ao benefício legal da 

prescrição em eventuais litígios relativos ao desabamento do pavilhão da 

Gameleira”.

4. A tal propósito, a justificativa do anteprojeto da aludida 

lei doméstica veio assim explicitada pela Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais: “Muito se tem 

debatido mas, na verdade, pouco se fez de objetivo para minimizar os 

sofrimentos e prejuízos causados pelo desabamento ocorrido em 1971, 

na Gameleira. Aquela catástrofe resultou em ferimentos e mortes, 
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mas, mesmo assim, passados 27 anos, não houve qualquer indenização 

às vítimas ou a seus herdeiros, devido às controvérsias técnicas a 

respeito das causas geradoras do acidente. O Estado, de seu lado, não 

pode permanecer indiferente a tal situação. A indenização voluntária 

seria uma alternativa capaz de, pelo menos, diminuir a dor daqueles 

que foram atingidos pela catástrofe”.

5. No caso, a sobredita renúncia à prescrição, posterior à propositura 

da presente ação indenizatória intentada por vítimas sobreviventes e 

por sucessores de outras falecidas no desabamento, se aperfeiçoou nos 

exatos termos do art. 161 do Código Civil de 1916 (repetido no art. 

191 do atual CC/2002), que portava a seguinte redação: “A renúncia da 

prescrição pode ser expressa, ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo 

de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia, quando 

se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”. Sobre 

tal norma, explica MARIA HELENA DINIZ que “Somente depois 

de consumada a prescrição, desde que não haja prejuízo de terceiro, é 

que pode haver renúncia expressa ou tácita por parte do interessado 

(art. 161). Como se vê, não se permite a renúncia prévia ou antecipada 

à prescrição a fi m de não destruir sua efi cácia prática, caso contrário 

todos os credores poderiam impô-la aos devedores, portanto, somente 

o titular poderá renunciar à prescrição após a consumação do lapso 

previsto em lei. Ma renúncia expressa o prescribente abre mão da 

prescrição de modo explícito declarando que não a quer utilizar e 

na tácita pratica atos incompatíveis com a prescrição, p. ex., se pagar 

dívida prescrita” (Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

1982, vol. 1, p. 192).

6. Não há falar em violação aos arts. 128 e 460 do CPC “quando 

o órgão julgador interpreta de forma ampla o pedido formulado na exordial, 

decorrente de interpretação lógico-sistemática da petição inicial” (AgRg 

no REsp 1.366.327/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 5.5.2015, DJe 11.5.2015). Embora não tenham, na 

rubrica reservada ao pedido, postulado explicitamente a compensação 

por danos morais, os autores da presente ação, para além de reportar 

o também “abalo moral” que sofreram pela morte e invalidez dos 

parentes vitimados na catástrofe da Gameleira, cuidaram de reivindicar 

fosse a indenização concedida pelo Poder Judiciário “a mais completa 

possível”, legitimando-se, nesse contexto, a condenação dos recorrentes 
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não só pelos danos materiais, mas igual e cumulativamente pelos 

danos morais.

7. O voto condutor do acórdão estadual, na mesma linha da 

sentença apelada, assegurou aos irmãos das vítimas tão-somente o 

direito à reparação por danos morais (fl . 2.215), o que afasta, em sede 

de especial apelo, o interesse recursal do Estado e da Construtora 

SERGEN quanto ao pronunciamento em torno da necessidade de 

comprovação de dependência econômica para fi ns de recebimento de 

pensão.

8. Quanto à alegação de ocorrência de indevida decisão 

condicional, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de 

origem, alusivamente à falta de demonstração de parentesco de alguns 

poucos autores com as vítimas, 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 7/STJ.

9. A alteração do montante dos danos morais arbitrados na 

instância recursal ordinária, em regra, não é cabível na via especial, 

ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, a teor da Súmula 

7/STJ. Excetuam-se dessa regra os casos de condenações em valores 

irrazoáveis, seja pelo excesso, seja pela irrisoriedade, hipóteses não 

detectadas no caso concreto.

10. Quanto à pensão devida aos pais pela morte de fi lho menor, 

razão assiste ao Estado quando postula o decréscimo do valor devido 

após o momento em que o desafortunado menor viesse a completar 25 

anos. De fato, nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ, “no 

caso de morte de fi lho (a) menor, pensão aos pais de 2/3 do salário percebido 

(ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e 

cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a 

vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos” (REsp 853.921/RJ, Quarta 

Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 24.5.2010). No 

mesmo sentido: REsp 817.418/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro 

Meira, DJe 21.10.2008 e AgRg no Ag 843.545/SP, Terceira Turma, Rel. 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 19.11.2007, p. 226.

11. Quanto aos juros moratórios no dano moral, foram fi xados 

pela Corte local em sintonia com o entendimento jurisprudencial 
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consolidado na Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fl uem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

12. Por fi m, no que diz com a correção monetária, a razão está 

com a recorrente SERGEN, pois a jurisprudência do STJ é sólida no 

sentido de que o termo inicial da atualização da indenização fi xada 

a título de dano moral situa-se na data do arbitramento (Súmula 

362/STJ); ademais disso, tendo o quantum indenizatório sofrido 

modifi cação na segunda instância, o termo inicial da atualização 

deverá observar a data do julgamento da rerspectiva apelação.

13. Recursos especiais do Estado de Minas Gerais e da SERGEN 

conhecidos parcialmente e providos em parte, sem alteração dos 

encargos sucumbenciais.

ACÓRDÃO

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

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer 

parcialmente dos recursos especiais e, nessas partes, dar-lhes parcial provimento, 

sem alteração dos encargos sucumbenciais, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Napoleão 

Nunes Maia Filho e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 21 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 28.6.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Cuidam-se de recursos especiais manejados 

pelo Estado de Minas Gerais (fl s. 2.335/2.378) e por Serviços Gerais de Engenharia 

S/A - SERGEN (fl s. 2.409/2.440), com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, 

objetivando a modifi cação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, o primeiro deles assim ementado (fl . 2.184):

Responsabilidade civil. Indenização por dano moral e por danos pessoais. Valor 

de prestação mensal. Prescrição. Rejeição. Em decisão do colegiado, o critério a 
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observar na condenação decorrente de responsabilidade civil é o condizente com 

o da maioria dos julgadores, o mesmo critério vigora a valores de parcelas. Se cada 

um dos julgadores adota, porém, critérios diversos na fi xação de Indenização, 

verifi ca-se o voto do que mais se aproxima de um dos votos divergentes, que 

prevalecerá como médio. Assim, por maioria: a) rejeita-se a prescrição reconhecida 

apenas por um dos julgadores; b) acolhem-se valores atribuídos a titulo de dano 

moral e o quantum das prestações alimentícias; c) reconhecem-se as indenizações 

devidas aos herdeiros das vítimas, haja vista que a elas sobrevivem e a duração da 

obrigação.

V.V.P.

Civil. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral. Pedido certo. 

Desnecessidade em se tratando de pedido de danos. Prescrição qüinqüenal 

contra Fazenda Pública, afastada pela existência de menores e pelo caráter 

alimentar da pensão de trato sucessivo a ser paga. Juros e correção monetária por 

ato ilícito do Poder Público incidem a partir do efetivo prejuízo. Legitimidade ativa 

de irmãos confi gurada no pleito por danos morais. Legalidade. Pensão limitada 

a 2/3 dos vencimentos das vítimas. Decisão reformada em parte. Prejudicados 

recursos voluntários.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos 

vícios elencados no art. 535 do CPC (fl s. 2.308/2.317).

Em seu especial inconformismo, o Estado de Minas Gerais aponta violação 

aos arts. 5º, caput, I, II, LIV e 93, IX, da Constituição Federal; 128, 131, 282, IV, 

293, 333, I, 458, II, 460 e 535 do CPC/1973; 1º do Decreto n. 20.910/1932; 5º, 

I, 169, 171, 172 e 1.537, II, do CC/1916; 3º, I, 198, 201, 202 e 948 do CC/2002, 

bem como divergência jurisprudencial.

Preliminarmente, indica omissão/obscuridade no acórdão recorrido 

sobre as seguintes questões: (I) qual seria o voto médio a ser considerado, 

sendo obscuro o julgado quanto ao valor das indenizações, ao fator tempo e a 

titularidade do direito; (II) “quanto ao pensionamento, prevalecerá, para todos os 

autores, o pagamento da pensão em 2/3 do ganho mensal ou do salário mínimo até 

que a vítima viesse a completar 65 anos?; (II) se os irmãos das vítimas farão jus à 

indenização; (III) “a pensão das mães de Raimundo Ribeiro da Silva e de Josemar 

Braz de Azevedo será paga na forma do constante do voto do Des. Silas Vieira?”; (III) 

o termo fi nal da pensão devida para os dependentes dos falecidos menores à 

época do acidente; (IV) “a pensão dos inválidos é vitalícia e intransferível conforme 

constou dos votos dos Des. Isalino Lisboa e Silas Vieira?”; e (V) se, “quanto aos 

inválidos, prevalecerá o voto do Des. Revisor Fernando Bráulio, quanto à viúva de 

José Pedro de Assis”.
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Quanto ao mérito propriamente dito, defende estar prescrita a pretensão 

dos autores, à exceção dos absolutamente incapazes, por ser quinquenal o prazo 

para propor ação indenizatória contra a Fazenda Pública, a contar do dia do 

evento danoso.

Aponta, também, contrariedade aos princípios da igualdade, da legalidade 

e do devido processo legal.

Afi rma, ainda, que o julgamento ocorreu de maneira extra petita, pois não 

constou da petição inicial o pleito de indenização por danos morais. Insurge-se, 

ainda, contra o julgamento por “voto médio”.

No que se refere aos irmãos das vítimas, argumenta não ter sido 

demonstrada a existência de dependência econômico-fi nanceira que ensejasse a 

pensão mensal requerida.

 Alega, por fi m, que o valor da pensão para os autores herdeiros das vítimas 

que na data do evento danoso eram menores, deve ser limitado a 2/3 de seus 

ganhos até a data em que completassem 25 anos de idade, sendo que dos 25 aos 

65 anos o valor deve ser reduzido para 1/3.

Já a construtora SERGEN, em seu especial apelo, indica ofensa aos artigos 

3º, 128, 267, VI, § 3º, 460, 535, 602 do CPC/1973; 159, 1.059, 1.537, II, 

1.064 do CC/1916, aduzindo, inicialmente, omissão/contradição/obscuridade 

acerca (I) da necessidade de comprovação de parentesco e da inviabilidade 

de julgamento condicional; (II) do fato de ser a sentença ultra petita; (III) da 

inexistência de culpa e ato ilícito que impliquem no dever de indenizar; (IV) da 

não-demonstração da dependência econômica dos irmãos das vítimas falecidas, 

o que afasta o direito ao pensionamento requerido; (V) dos precedentes 

jurisprudenciais que estipulam a indenização por morte de fi lho solteiro em 

1/3 de seus rendimentos; (VI) do montante indenizatório devido às mães de 

Raimundo Ribeiro da Silva e Josemar Braz de Azevedo (se 1/3 ou 2/3); (VII) 

da previsão de termo fi nal da pensão às viúvas que novamente se casarem; (VIII) 

do termo fi nal da pensão no caso da vítima “fi lho solteiro”, a ser considerado 

como a data em que completasse 25 anos de idade; (IX) da irregularidade da 

representação processual de José Pedro de Assis; (X) do índice de correção 

monetária aplicável à espécie; (XI) dos erros materiais na fi xação dos honorários 

sucumbenciais e na consideração de Maria Ribeiro da Silva como viúva, e não 

como mãe, de uma das vítimas do acidente; e (XII) da tese de que devida a 

indenização por entidade familiar, e não a cada um dos parentes da vítima.
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Entende que a demonstração de parentesco entre os autores e as vítimas 

deve ser feita quando da propositura da ação. Defende, assim como o fez o 

Estado de Minas Gerais, que o pedido de indenização por danos morais não 

constou da petição inicial, sendo ultra petita o julgamento. Aduz, mais, que a 

presunção de dependência econômica dos irmãos das vítimas falecidas é ilegal. 

Entende, também, que o quantum indenizatório por danos morais é excessivo, 

merecendo ser reduzido, sob pena de confi guração de enriquecimento ilícito. 

Quanto aos juros incidentes sobre a indenização por danos morais, argumenta 

serem indevidos a partir da sentença, pois o montante devido sofreu alteração 

no acórdão proferido na instância recursal ordinária.

Autos recebidos neste gabinete em 7.2.2013 (fl . 2.827).

Parecer do Ministério Público Federal, de lavra do Subprocurador-Geral 

da República Dilton Carlos Eduardo França, resumido nos seguintes termos (fl . 

2.831):

Recurso especial. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e 

morais. Ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil. Omissão configurada. 

Retorno dos autos ao Tribunal de origem. - Parecer pelo retorno dos autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que sejam sanados os pontos 

omissos do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Cuida-se, na origem, de ação 

proposta por Maria Ribeiro da Silva e outros, no longevo ano de 1984, em 

desfavor do Estado de Minas Gerais, da Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado de Minas Gerais - CODEURB e de Serviços Gerais de 

Engenharia S/A - SERGEN, em que pleiteiam ampla reparação indenizatória. 

Narram os autores que, em 4.2.1971, Belo Horizonte/MG foi palco da 

denominada tragédia do Parque da Gameleira, na qual, diante do parcial 

desabamento do Pavilhão de Exposições, grandiosa obra do governo estadual 

que se achava em construção, dezenas de operários perderam a vida ou fi caram 

gravemente feridos e, alguns, inválidos (estima-se 69 mortos e pelo menos 

outros 50 feridos).

Na inicial, os autores postulam ampla indenização pelos danos sofridos, 

alguns na condição de familiares e outros de vítimas diretas da catástrofe. 
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Afi rmam que os responsáveis pela construção estavam cientes da existência de 

graves problemas na construção e do iminente perigo de desabamento da obra.

O magistrado a quo, pela sentença de fl s. 1.868/1.910, após afastar a tese de 

prescrição e excluir alguns dos autores da lide, entendeu estarem caracterizados 

os pressupostos para a responsabilização solidária dos réus, fi xando a condenação 

por danos morais em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) às famílias que 

perderam seus familiares e em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

aos operários que fi caram incapacitados permanentemente para o trabalho. O 

pedido de pensão mensal foi deferido aos autores inválidos, viúvas, pais, fi lhos 

e alguns irmãos das vítimas falecidas, no valor correspondente “ao que percebia a 

vítima na data do falecimento, que será a do salário da época da efetiva apuração em 

liquidação de sentença mais 13º salário” (fl . 1.907), devidos, no caso dos familiares, 

até a data em que as vítimas, se vivas fossem, completassem a idade de 65 

anos. Quanto aos consectários legais, relativamente aos danos materiais, foram 

estabelecidos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária estabelecidos 

a partir do evento danoso; no que diz com os danos morais, a atualização 

monetária e os juros moratórios foram fi xados a contar da sentença.

Na sua apelação (fl s. 1.946/1.967), o Estado pleiteou a extinção do feito 

sem resolução do mérito por vício de representação das partes. Indicou, ainda, 

julgamento extra petita quanto à condenação em danos morais, bem como 

afi rmou-se que, inexistindo na inicial pedido de indenização a esse título, a 

habilitação dos irmãos para fi gurarem no polo ativo da demanda seria indevida. 

Alegou, também, que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição e que 

não teria sido demonstrada a existência de dependência econômica para fi ns de 

pensionamento. Aduziu, mais, que o valor da pensão deveria ser reduzido a 2/3 

do valor do salário da vítima e que, “tratando-se de vítima solteira, o pagamento da 

indenização deve ser limitado à data em que a vítima completasse 25 anos de idade, 

pois pressupõe que a mesma nesta idade constituiria a sua própria família, deixando 

de sustentar os seus pais” (fl . 1.965). Por fi m, subsidiariamente, postulou a redução 

do quantum indenizatório por danos morais.

A SERGEN, de sua vez (fl s. 1.968/2.003), indicou que a sentença apelada 

foi condicional, defendendo que a prova do parentesco com a vítima deveria 

ser apresentada quando da propositura da ação. Sustentou a inexistência de seu 

dever de indenizar, sendo-lhe inaplicável a teoria da responsabilidade objetiva. 

Arguiu, também, a tese de julgamento ultra petita no ponto atinente aos danos 

extrapatrimoniais, argumentando, como consequência dessa constatação, 
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ser necessária a exclusão dos irmãos das vítimas do polo ativo. Pugnou pela 

minoração dos danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores. 

Quanto ao seu valor, alegou que “a pensão mensal deve corresponder a 1/3 ou 

2/3 do salário da vítima, dependendo se era chefe de família ou fi lho solteiro, uma 

vez que os gastos com despesas pessoais não se revertem em benefício dos familiares” 

(fl . 1.995). Solicitou, ainda, a redução para 1/3 do salário percebido no caso 

dos irmãos das vítimas, bem como alertou sobre a existência de erro material 

acerca da indicação de Maria Ribeiro da Silva como viúva de uma das vítimas. 

Defendeu ser indevido o deferimento de pensão a contar do evento danoso, 

pois as vítimas demoraram mais de 13 anos para buscá-la judicialmente. A 

respeito do termo fi nal da pensão, explicou: “a) para a hipótese de falecimento de 

pai de família a idade em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou a morte do 

benefi ciário ou as novas núpcias da viúva, o que ocorrer primeiro; b) no caso de fi lho 

solteiro, a data em que completaria 25 anos” (fl . 1.999). Outrossim, asseverou que, 

“com relação à vítima José Pedro de Assis, que ajuizou a ação objetivando indenização 

por sua invalidez total e permanente, o pensionamento deve durar até a data de seu 

óbito, não podendo ser transferida a verba à sua esposa Ormenzina Maria de Assis” 

(fl . 1.999). Complementou sua irresignação alertando que a correção monetária 

deve incidir a partir da citação, dizendo ser equivocada a base de cálculo adotada 

para a condenação em honorários advocatícios.

Feito esse breve retrospecto, para fi ns de melhor esclarecimento em torno 

do histórico dos autos, passa-se ao exame das teses alinhavadas em ambos os 

recursos especiais.

Registre-se, antes, que os acórdãos recorridos foram publicados na vigência 

do CPC/1973, por isso que, no exame dos pressupostos de admissibilidade dos 

especiais, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 

2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 

17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma 

nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça).

1. Da pretendida análise de ofensa a dispositivos constitucionais e da alegada 

incompletude da prestação jurisdicional

De início, registre-se que, em sede recursal especial, não cabe invocar 

violação a norma constitucional, razão pela qual o apelo do Estado de Minas 
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Gerais não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 5º, 

caput, I, II, LIV e 93, IX, da Constituição Federal.

Passa-se ao exame da tese de negativa de prestação jurisdicional, comum 

aos dois recursos especiais sob análise.

Verifi ca-se, entretanto, que as pretensões de anulação do julgado aclarador 

não comportam acolhimento, não havendo falar em ofensa aos artigos 131, 

458, II e 535 do CPC/1973, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, 

fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, 

confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou 

ausência de prestação jurisdicional. Nesse sentido, confi ra-se o seguinte julgado:

Agravo interno no recurso especial. Ofensa ao art. 535 do CPC. Não 

caracterização. Fraude à execução. Ausência de registro da penhora. Má-fé dos 

adquirentes. Não demonstração. Pedido alternativo. Inovação em sede de agravo 

regimental. Impossibilidade. Agravo não provido.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo 

Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as 

questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, 

porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados 

pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários 

à integral solução da lide.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que, 

quando não há prévio registro da penhora do bem alienado, o reconhecimento 

da fraude à execução depende, necessariamente, da comprovação de má-fé do 

terceiro adquirente, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. É vedado à parte inovar em sede de agravo regimental, trazendo 

argumentação não abordada no recurso especial.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.305.406/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 17.3.2016, DJe 13.4.2016)

Com efeito, nos termos do acórdão às fl s. 2.184/2.185, no julgamento 

das apelações foram rejeitadas as preliminares, vencido o vogal quanto à 2ª e 

6ª preliminares, prevalecendo como voto médio o proferido pelo revisor, no 

caso, o Desembargador Fernando Bráulio, cujo magistrado adotou os seguintes 

fundamentos (fl s. 2.214/2.216):

Quanto ao mérito, a sentença bem aplicou o direito ao reconhecer: a) pensão 

em favor dos dependentes das vítimas falecidas, a partir da data do óbito, com 
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base no salário que percebiam, devidamente corrigido na data da liquidação, a 

partir do óbito tendo como termo ad quem a data em que completassem 65 anos 

de idade se vivas estivessem; e a favor das que se tornaram inválidas durante o 

tempo de sobrevivência; b) indenização por dano moral. A propósito, alegou a 

inicial ao postular indenização genérica, o abalo do dano moral, que motivou o 

atraso na postulação do pedido, e postulou indenização ampla que abrange a 

indenização por dano moral.

(...)

Data venia, o valor arbitrado pela sentença a esse título é elevado. Reduzo-o 

a R$ 30.000,00 para os casos de óbito, e R$ 25.000,00 para os casos de invalidez, 

importâncias que têm por parâmetro 100 salários mínimos hoje.

A sentença também deixou de considerar a porcentagem que presumivelmente 

consumia a vítima com gastos pessoais, estimada em 1/3. Assim, a pensão da 

vítima falecida corresponde a 2/3 do salário pela mesma recebida ao tempo do 

óbito, devidamente corrigido.

Para os inválidos a pensão é vitalícia. Com relação a José Pedro de Assis, faz jus 

a viúva a receber o crédito devido a seu marido, ou seja, a soma das parcelas de 

pensão, mais a de dano moral devida por invalidez.

A meu ver, os alimentos de que ora se cogita têm natureza indenizatória, e não 

prestações de trato sucessivo, limitadas no tempo.

Os irmãos das vítimas falecidas, habilitados nos autos fazem jus à indenização 

por dano moral.

Também merece reparo a verba honorária fi xada. Na hipótese de indenização 

por ato ilícito tem por base as parcelas vencidas e mais 12 vincendas, incidindo-se 

sobre ela a verba honorária que fi xo em 15%, pondo-me de acordo quanto a esse 

aspecto com o eminente Relator.

Isso posto, reformo em parte a sentença, no reexame necessário, para 

condenar os apelantes nas parcelas mencionadas como exposto, bem como 

honorários e custas processuais.

Quanto ao mais, ponho-me de acordo com a r. sentença, prejudicados os 

recursos voluntários.

Por ocasião do julgamento dos aclaratórios, consignou, ainda, a Corte local 

que (fl s. 2.312):

O voto médio se deveu a opiniões indecomponíveis, expressas nos votos, não 

suscetíveis de alcançar nenhuma delas a maioria exigida, tal como defi nido no 

dispositivo transcrito pelos embargantes. O acórdão foi explícito no tocante à 

correção monetária, haja vista na menção de índice. O mesmo se diz quanto aos 

juros de mora e seu dies a quo, em que confi rmou a sentença recorrida (f. 1.730). 
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Houve manifestação na sentença sobre a exclusão de Nilza do Carmo Braga e Elza 

Tarcísio Braga (f. 1727).

(...)

Por sua vez, Serviços Gerais de Engenharia S.A.- SERGEN apresentou embargos 

de declaração, ressaltando os seguintes pontos do julgado que estão a merecer 

esclarecimentos: Habilitação dos autores. Comprovação de parentesco. Momento 

oportuno. Sentença condicional. Omissão. Contradição.

A sentença a respeito da habilitação dos autores, na parte decisória foi precisa 

quanto ao direito dos autores, no que foi confi rmada pelo acórdão embargado.

Também foi abordada a questão do pedido de indenização por dano 

moral, que, segundo a embargante, foi apreciada de forma ultra petita. Houve 

manifestação da sentença, não alterada pelo acórdão, quanto à exclusão dos 

autores. A responsabilidade civil da SERGEN foi objeto de destaque na sentença, 

endossada pelo acórdão.

A questão da não comprovação da dependência econômica é matéria de 

prova, não suscetível de ser abordada em embargos declaratórios. A situação de 

casados dos irmãos, com fi lhos e família, não é verifi cada na época do fato.

A redução de 1/3, e não de 2/3, dos rendimentos percebidos pela vítima foi 

versada no acórdão. O mesmo se diz do valor da pensão e de seu termo fi nal, 

correspondente aos 65 anos da vítima se viva fosse, e a ocorrência das novas 

núpcias da viúva, insuscetível de alterar o tempo presumível de vida da vítima.

Não houve restrição quanto à vítima filho solteiro. Foi afastado o critério 

defendido pelo ora embargante, como próprio para a vítima menor.

Houve omissão quanto a José Pedro de Assis, que foi substituído por Ormezinda 

Lessa de Assis. O que não altera o acórdão, pois não é necessária a nomeação de 

curadora para que a mulher represente o marido inválido.

Há obscuridade quanto ao índice de correção monetária, que a meu ver deve 

prevalecer o de INPC.

A situação de Maria Ribeiro da Silva, como mãe, e não viúva de Raimundo 

Ribeiro da Silva, foi considerada no acórdão (f. 2.035).

Inexistem, portanto, obscuridades ou omissões quanto aos valores 

indenizatórios, ao fator tempo e à titularidade do direito. Ademais, 

é desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei indicados, sendo 

sufi ciente o debate fundamentado pela Corte local acerca da matéria devolvida 

a sua apreciação.

Em complemento, quanto à inexistência de julgamento extra ou ultra 

petita, o Colegiado local concluiu de forma unânime, afastando referida tese, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

90

assim fazendo de modo expresso e fundamentado. O Decreto n. 20.910/1932, 

por igual, foi objeto de análise pela Corte estadual que, por maioria, adotou 

o entendimento de não configuração da prescrição do fundo de direito, 

relativamente aos litisconsortes ativos capazes.

De outra banda, a responsabilidade da SERGEN restou definida, 

considerando-se que a 8ª Câmara Cível do Tribunal mineiro, analisando os 

elementos fático-probatórios presentes nos autos, assim concluiu (fl . 2.209):

No mérito, em seara re reexame, atento aos apelos voluntários interpostos, 

tenho para mim que, independente dos fatos terem ocorrido anteriormente à 

égide da CF/88, que veio a prescrever a responsabilidade objetiva do Estado 

por atos de seus prepostos, in casu, era à época o Estado, o responsável pela 

referida obra, e os demais réus, os prestadores direto dos seriços públicos 

contratados, salientado-se que a apelante SERGEN, foi contratada para construir 

a superestrutura, as instalações elétrica e hidráulico-sanitárias e a cobertura do 

Galpão de exposições do Parque da Gameleira, restando fartamente comprovada 

a omissão, negligência, imperícia de todos os réus, na condução e fi scalização 

da malsinada obra, a qual vitimou tantas vidas inocentes de forma brutal e 

inaceitável, tend merecido em destacados parágrafos, a atenção da respeitável 

sentença singular.

A decisão objurgada, fundamentou-se com citações conclusivas dos laudos 

periciais realizados na instrução do feito, não careendo aqui sua repetição, mas 

tão-só constatando que apontou minuciosamente e transcreveu vários trechos 

dos diversos laudos encomendados pelo próprio Estado, onde todos apontaram 

a total ausência de entrosamento entre as entidades executoras da referida obra, 

a qualidade inferior de material empregado na construção, o fl agrante desmando 

e desrespeito com as vidas humanas dos humildes trabalhadores que ali erguiam 

com grande empenho aludido pavilhão, onde verifi ca-se que não sobrou nenhum 

réu inocente neste processo, cum permissa venia.

Do corpo da sentença de primeiro grau, em complemento, também vale 

destacar os seguintes trechos (fl s. 1.897):

A Ré SERGEN foi contratada para construir a superestrutura, as instalações 

elétrica e hidráulico-sanitárias e a cobertura do “Galpão de Exposições do Parque 

da Gameleira”.

É evidente sua responsabilidade pelo desabamento versado, conforme passo 

a demonstrar.

O laudo pericial de f. 466 e seguintes, elaborado pelo Dr. Aluízio Klein, perito 

ofi cial nos autos do Processo n. 024.83.123.245-9, acusou, à f. 542, que o concreto 

utilizado na construção não possuía a resistência pedida pelo calculista do 
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“Escritório Técnico Joaquim Cardoso”, porquanto sua tensão mínima fora inferior 

à calculada, o que contribuiu para aumentar a possibilidade de rompimento da 

superestrutura (f. 494).

O processo de descimbrameto também não atendeu às normas técnicas de 

engenharia para sua realização. O laudo pericial é incisivo ao afi rmar que (f. 497):

O método utilizado no descimbramento não obedeceu a NB-1 e, embora 

não tenha causado ruptura, impediu que se aquilatasse previamente o 

desempenho da estrutura, permitindo que o desabamento ocorresse de 

maneira imprevista.

Dentre outros erros de execução da obra, apontados pelo laudo pericial, 

figuram o envolvimento precário das armaduras de articulações V-103/P-4 e 

V-203/P-9 pelos concretos das vigas e a utilização de juntas de concretagem 

defeituosas. Segundo consta do referido laudo, nenhum desses fatores, 

isoladamente, proporcionou o desabamento, mas foram eles, principalmente 

a realização do processo de descimbramento sem as devidas precauções, os 

grandes responsáveis pela tragédia.

Não elidem a responsabilidade da Ré sua alegação de relação de natureza 

patronal com as vítimas do acidente e que o pagamento de “abono de emergência 

às pessoas que se apresentavam como familiares das vítimas excluiria eventual 

responsabilidade indenizatória.

Nos termos da Súmula 229 do Supremo Tribunal Federal:

A indenização acidentária não exclui a de direito comum, em caso de 

dolo ou culpa grave do empregador

Assim, perfeitamente cumuláveis as indenizações. E o pagamento efetuado é 

início de prova de responsabilidade.

Em tal contexto, portanto e diversamente do que pareceu aos recorrentes, 

tanto quanto ao douto parecerista do Ministério Público Federal, não se detecta 

a pretendida incompletude dos acórdãos hostilizados.

2. Da prescrição quinquenal suscitada pelo Estado de Minas Gerais quanto 

aos autores capazes (Decreto n. 20.910/1932)

Pugna o Estado pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito, 

relativamente àqueles autores que, ao tempo da propositura da ação, já 

eram civilmente capazes, tal como decorre da letra do art. 1º do Decreto n. 

20.910/1932. Assevera, em complemento, não ser aplicável, ao caso em exame, o 

disposto no art. 4º do mesmo decreto antes mencionado.
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Para melhor compreensão desse relevante ponto, cumpre que se reproduza 

o que cada um dos três eminentes Desembargadores estaduais atinou para a 

solução do entrave que se passa a examinar (fl s. 2.191/2.199):

O Sr. Des. Isalino Lisbôa

(...)

Já a preliminar de prescrição arguída com base no Decreto n. 20.910/1932 

que defi ne o prazo de cinco anos da data do ato ou fato que originaram para a 

prescrição dos direitos e ações contra a Fazenda Pública, é de ser afastada, não só 

com base na fundamentação esposada na respeitável sentença, a qual amparou-

se de forma inteligente na imposição constitucional prescrita no artigo 5º, inciso 

III, da CF/1988, mas também, nos reiterados julgados do egrégio STJ onde assim 

já foi defi nido, conforme REsp n. 281.941-RS. Rel. Min. Paulo Media. DJ 16.12.2002:

Afasta-se a prescrição qüinqüenal contra a Fazenda Pública em se 

tratando de menor absolutamente incapaz, nos termos do artigo 169, I, do 

Código Civil.

A Segunda hipótese de afastamento da prescrição refere-se ao caráter 

alimentar da pensão a ser paga pela recorrente e por ser de trato sucessivo.

Verifica-se que quando do ajuizamento da ação, figuraram no pólo ativo, 

vários menores, o que se encontra respaldado no próprio parecer do RMP (f. 

1000/10005), que atuou neste feito, além do que restou constatado nos autos o 

caráter alimentar de pensão a ser paga pelo recorrente.

O pedido não envolve direito apenas de viúvas dos trabalhadores que 

morreram no trágico evento, mas também, pensão para o sustento dos fi lhos, de 

se ver que nem o procedimento judicial nem a lei adjetiva foram feitos para dizer 

não, existem sim, para que o Juiz com o processo na mão diga o direito aplicável.

Destarte, pelo que se verifica dos presentes autos, o fato lesivo ocorreu 

em virtude de omissão do Poder Público, que tinha a obrigação de fi scalizar 

efi cazmente a fatídica obra e nada fez, tendo o acidente ocorrido por absoluta 

omissão e negligência do Estado/recorrente, bem como dos demais réus.

Também, após a tragédia, visando apurar os fatores determinantes do 

acidente, o Estado de Minas Gerais designou a chamada Comissão de Alto Nível 

cujo laudo encontra-se acostado às f. 683 e seguintes, onde este concluiu pela 

responsabilidade de todas as empresas e entidades envolvidas na malsinada 

construção e dentre elas, o Estado/recorrente. Todavia, este apesar de ter ensaiado, 

deixou de adotar o devido procedimento administrativo para fi ns de reparar os 

danos sofridos pelos familiares das vítimas, fazendo nascer nelas a expectativa 

de que poderia ser dada a solução naquela via, logicamente, retardaram elas as 

providências no âmbito judicial.
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Conforme dito na respeitável sentença, “aos olhos dos desinformados, a 

existência do propalado relatório da comissão de Alto Nível, como dito, equivale 

a verdadeiro reconhecimento da percepção indenizatória, geradora de legítima 

expectativa, de ressarcimento.”

(...)

Conclui-se da citação acima, que do expresso ato denegatório do direito 

vindicado, começa a correr o prazo para a ação judicial, caso que não se verifi ca 

nos autos, já que o Estado/recorrente, em tempo algum, desde o fato até a data 

do ajuizamento da ação, não denegou expressamente o direito dos autores e os 

alimentou com a expectativa ao longo do tempo, de que administrativamente 

resolveria a questão, mas não o fi zera, lamentavelmente, concessa venia.

Ademais, prescreve o artigo 4º do próprio Decreto n. 20.910/1932 o seguinte:

Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no 

reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem 

as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. (grifei)

(...)

O Sr. Des. Fernando Bráulio:

(...)

Para que se inicie a prescrição, indispensável que seja negado o direito 

postulado. Nunca o Estado ou a SERGEN contestaram o direito à indenização, 

chegando esta a afi rmar expressamente: “Ninguém discute que as vítimas devem 

ser indenizadas, mas pelos verdadeiros culpados e em montante condizente com 

sua realidade social, evitando-se que a tragédia resulte em vantagem pecuniária” 

(f. 1.781/1.782).

Sucede ainda que vários autores eram menores impúberes à época, contra 

quem não corre a prescrição, e a todos o Estado acenou a possibilidade de 

pagamento de indenização, o que nem se discutia, como bem disse a SERGEN.

Rejeito a preliminar.

(...)

O Sr. Des. Silas Vieira:

(...)

Cediço que o Decreto n. 20.910/1932 regula a prescrição das ações contra a 

Administração Pública, especialmente aquelas de caráter pessoal, sendo que tal 

lapso prescricional foi estendido também às autarquias pelo Decreto-Lei n. 4.597 

(artigo 2º).

(...)

Interpretando esses dispositivos legais, tenho que ocorre a prescrição do 

fundo de direito quando a parte não ajuiza ação judicial no prazo de cinco anos, 
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contados do ato ou fato de que originou tal direito, independentemente da 

natureza deste.

(...)

No caso, verifico que o evento danoso, motivador da Ação Indenizatória, 

ocorreu em 4 de fevereiro de 1971. Por outro lado, a ação judicial foi proposta em 

23 de outubro de 1984, ou seja, muito além dos cinco anos a que alude o artigo 1º 

do Decreto n. 20.910/1932.

Assim, está clara a prescrição do fundo do direito, que, como visto, não 

se confunde com a prescrição de prestações, pois a pretendida indenização 

demandaria, primeiro, a tutela do direito material, por meio da propositura da 

ação dentro do lapso prescricional de cinco anos.

(...)

Compulsando os autos, constato que fi guram no pólo ativo fi lhos dos falecidos, 

à época, menores absolutamente incapazes.

Nesse contexto, fi ca afastada, para estes, a contagem da prescrição qüinqüenal, 

até atingirem a maioridade civil (na espécie, 21 anos, por força do Código Civil de 

1916). Aliás, da análise pormenorizada de cada menor, pude depreender que 

todos se anteciparam à prescrição.

Com essas considerações, acolho a prefacial suscitada pelo 1º apelante, para 

declarar a prescrição do fundo de direito dos autores, perante o Estado de Minas 

Gerais, resguardados, tão-somente, os direitos dos menores.

A questionada prescrição realmente não se operou, mas por motivo diverso 

daqueles alinhados pela decisão majoritária do tribunal de origem.

Com efeito, o detido exame dos autos deixa ver que os autores, pela 

petição de fl . 1.328, trouxe ao juízo de primeiro grau, em momento anterior à 

sentença, a informação de que o Estado de Minas Gerais, por intermédio da 

Lei n. 12.994, de 30 de julho de 1998 (cópia à fl . 1.329), deliberou por conceder 

“indenização às vítimas do desabamento do pavilhão da Gameleira, ocorrido 

em 4 de fevereiro de 1971”, consoante valores previstos em seu art. 1º (“I - de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em casos de 

lesão corporal de natureza grave ou permanente; II - de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), em caso de morte”), somas a serem pagas, mediante requerimento 

próprio, “no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data fi xada 

na regulamentação desta Lei” (parágrafo único do art. 1º), fi cando o Estado 

“autorizado a renunciar ao benefício legal da prescrição em eventuais litígios 

relativos ao desabamento do pavilhão da Gameleira” (art. 3º).

A tal propósito, vale reproduzir a justifi cativa empregada no projeto dessa 

lei, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de 
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Minas Gerais: “Muito se tem debatido mas, na verdade, pouco se fez de objetivo 

para minimizar os sofrimentos e prejuízos causados pelo desabamento ocorrido 

em 1971, na Gameleira. Aquela catástrofe resultou em ferimentos e mortes, 

mas, mesmo assim, passados 27 anos, não houve qualquer indenização às 

vítimas ou a seus herdeiros, devido às controvérsias técnicas a respeito das causas 

geradoras do acidente. O Estado, de seu lado, não pode permanecer indiferente 

a tal situação. A indenização voluntária seria uma alternativa capaz de, pelo 

menos, diminuir a dor daqueles que foram atingidos pela catástrofe”.

Os autos não dão notícia de que tenha havido a subsequente regulamentação 

do mencionado diploma estadual ou, ainda, de que os autores ora recorridos 

tenham, por meio dela, sido eventualmente indenizados.

Fato é, no entanto, que tal documento legislativo não chegou a ser objeto 

de atenção nas duas instâncias ordinárias antecedentes, em que pese seu relevo 

para o desate da controvérsia atinente à prescrição.

Por isso que, conhecido o recurso especial quanto a esse tópico (ocorrência 

ou não da prescrição quinquenal), descortina-se a possibilidade de se aplicar o 

direito à espécie, nos termos do que preceitua o art. 257 do RISTJ (No julgamento 

do recurso especial, verifi car-se-á, preliminarmente, se o recurso é cabível. Decidida a 

preliminar pela negativa, a Turma não conhecerá do recurso; se pela afi rmativa, 

julgará a causa, aplicando o direito a espécie.)

Ora, tendo a presente ação, é verdade, sido manejada pelos demandantes 

civilmente capazes quando já transcorrido o quinquênio de que trata o art. 1º do 

Decreto n. 20.910/1932, estaria sua pretensão, em rigor, efetivamente fulminada 

pelo transcurso do lustro legal, pois, repita-se, abriram o processo judicial mais 

de treze anos após o trágico sinistro da Gameleira.

Entretanto, mesmo se achando para eles já prescrita a pretensão 

indenizatória frente ao ente público estadual, eis que em 1998, com a lide 

ainda em curso, assomou a sobredita Lei Doméstica n. 12.994, que implicou, 

pelo Estado, em desenganada renúncia à prescrição que já se havia abatido sobre a 

pretensão daqueles mesmos autores.

A esse tempo, vigorava a norma existente no art. 161 do Código Civil 

de 1916 (aliás, inteiramente repetida no atual Código Civil de 2002), que era 

portadora da seguinte redação: “A renúncia da prescrição pode ser expressa, ou 

tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição 

se consumar. Tácita é a renúncia, quando se presume de fatos do interessado, 

incompatíveis com a prescrição”.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

96

Tal regramento, não há negar, se ajusta inteiramente à espécie aqui 

examinada. Em primeiro lugar, a prescrição quinquenal do direito dos autores 

já se encontrava defi nitivamente consumada; em segundo lugar, a apontada 

lei estadual, de maneira desenganada, explicitou a renúncia do Estado de 

Minas Gerais “ao benefício legal da prescrição em eventuais litígios relativos 

ao desabamento do pavilhão da Gameleira” (art. 3º); e em último lugar, não se 

vislumbra, com tal renúncia do Estado, qualquer prejuízo de terceiro.

Logo, a posterior renúncia à prescrição, pelo Estado réu, fez restaurar 

a validade e a juridicidade da pretensão reparatória formulada por todos os 

autores litisconsortes capazes, sendo certo que a pretensão dos litisconsortes 

incapazes, na mesma ação, sempre esteve a salvo dessa polêmica.

A respeito da possibilidade de o devedor poder renunciar à prescrição, 

com isso favorecendo ao credor que tenha se mostrado inerte no exercício de 

seu direito, a doutrina, em exegese ao art. 161 do Código Beviláqua, sempre 

chancelou essa faculdade conferida ao devedor. Há quase um século, comentando 

o dispositivo em apreço, ANTONIO LUIZ DA CAMARA LEAL fazia 

explicar que “Pode o benefi ciado pela prescripção renuncial-a, comtanto que essa 

renuncia não prejudique a terceiros e que a prescripção já se tenha consummado 

(art. 161), donde se segue ninguem pode, por clausula convencional, renunciar 

antecipadamente ao direito de se prevalecer da prescripção, nem se pode 

renuncial-a embora consummada, si essa renuncia importa no prejuizo de 

terceiro. A renuncia da prescripção pode ser expressa, quando declaradamente 

manifestada pelo benefi ciado; ou tacita, quando resulta de factos do interessado, 

incompativeis com a prescripção” (Manual elementar de direito civil. São Paulo: 

Livraria Acadêmica Saraiva & C. - Editores, 1930, vol. I, p. 178).

Em tempo mais recente, MARIA HELENA DINIZ ensina que “Somente 

depois de consumada a prescrição, desde que não haja prejuízo de terceiro, é 

que pode haver renúncia expressa ou tácita por parte do interessado (art. 161). 

Como se vê, não se permite a renúncia prévia ou antecipada à prescrição a fi m 

de não destruir sua efi cácia prática, caso contrário todos os credores poderiam 

impô-la aos devedores, portanto, somente o titular poderá renunciar à prescrição 

após a consumação do lapso previsto em lei. Na renúncia expressa o prescribente 

abre mão da prescrição de modo explícito declarando que não a quer utilizar 

e na tácita pratica atos incompatíveis com a prescrição, p. ex., se pagar dívida 

prescrita” (Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1982, vol. 1, p. 192).

Por fi m, em exegese ao art. 191 do CC/2002 (que reproduz o art. 161 do 

CC/1916), FÁBIO ULHOA COELHO assinala que, “Em relação à renúncia, 
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admite a lei que o benefi ciado pelos efeitos da prescrição a eles renuncie, desde 

que atendidas duas condições: fl uência do prazo prescricional e preservação dos 

direitos de terceiros (CC, art. 191). Desse modo, apenas depois de prescrita a 

pretensão é que pode o devedor renunciar aos efeitos da prescrição, de modo a 

retornar o credor a titularizar o direito anteriormente perdido. Não admite a lei 

a renúncia antecipada aos efeitos da prescrição, mas somente depois de exaurido 

o prazo correspondente. Entende-se que o devedor somente pode renunciar 

livre de qualquer constrangimento negocial ou factual. Isso somente se verifi ca 

após o decurso do prazo que o libera de qualquer obrigação. Também não pode 

ocorrer a renúncia, se terceiros forem prejudicados pela liberalidade” (Curso de 

direito civil. São Paulo: Saraiva, 2003, vol. 1, p. 377).

Em suma, a prescrição do direito dos autores capazes frente ao Estado de 

Minas Gerais deixou de se confi gurar, não por força daqueles óbices destacados 

pela Corte recorrida, mas pela renúncia resultante, como visto, de ato expresso 

(Lei Estadual n. 12.994/98) manifestado pelo Estado réu, a teor do art. 161 do 

hoje revogado Código Civil de 1916, fundamento pelo qual se desprovê, neste 

tópico, o seu recurso estatal.

3. Do alegado julgamento extra petita ou ultra petita

A Corte de origem afastou por unanimidade a alegação de julgamento 

extra ou ultra petita, sob seguintes fundamentos (fl s. 2.200/2.201):

O Sr. Des. Isalino Lisbôa:

(...)

A preliminar de nulidade, ao argumento de que proferida sentença extra 

petita ao fundamento de que não constou do pedido os danos morais deferidos, 

também não encontra amparo nos autos.

Venia concessa, o pedido formulado, além de ter requerido os danos materiais 

em forma de pensionamento, expressou a necessidade da recomposição da 

dor e abalo sofrido pelos apelados, tendo requerido expressamente ao Poder 

Judiciário, a mais ampla indenização.

É sabido em nosso ordenamento jurídico, que a parte que busca a tutela 

jurisdicional, dita os fatos e ao Juiz compete dar-lhe o direito.

(...)

A exordial foi bem compreendida pelo Estado/apelante, permitindo-lhe ampla 

defesa e contraditório, assim não se pode acatar a arguição de sentença extra 

petita, posto que não ocorreu nos autos.
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(...)

O Sr. Des. Fernando Bráulio:

(...)

A indenização por dano moral, ainda que não tivesse sido postulada, não 

levaria à nulidade. Seria a sentença ultra petita, sujeita ao decote pela Instância 

revisora.

(...)

O Sr. Des. Silas Vieira:

(...)

Acompanho o eminente Relator para rejeitar a preliminar em tela, pois 

constato que o pedido formulado pela parte expressou não só a necessidade 

de se reparar os danos materiais sofridos, como, também, a dor, o abalo moral, 

advindos com o ocorrido.

Como se observa, o Tribunal entendeu que o pedido inicial formulado 

pelos Autores, referente à condenação dos réus na mais ampla indenização, 

abrangeria a também compensação pelo abalo moral, o que de fato se extrai 

da leitura da petição inicial. E, consoante bem rememorado pelo juízo de 

primeira instância, “o feito foi distribuído em 23.10.1984 (f. 02), antes, portanto, de 

promulgada a Constituição da República de 1988, que elevou a nível constitucional 

o direito à indenização por danos morais (art. 5º, V). Assim, nada impede que o 

mencionado pedido seja conhecido e julgado nesta seara judicial” (fl . 1.903). Tal 

percepção, sem dúvida, consoa com o art. 462 do CPC/1973 (à época vigente).

Nesse contexto, o acórdão recorrido não destoa do entendimento 

consagrado no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que não há violação 

aos arts. 128 e 460 do CPC quando “quando o órgão julgador interpreta de forma 

ampla o pedido formulado na exordial, decorrente de interpretação lógico-sistemática 

da petição inicial”.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. 

Responsabilidade civil do Estado. Condenação ao pagamento de danos morais. 

Julgamento extra petita. Não ocorrência. Interpretação lógico-sistemática do 

pedido. Agravo regimental improvido.

I. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o pedido é 

o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação 

lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos 

feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob 
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a rubrica ‘dos pedidos’” (STJ, REsp 284.480/RJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, Quarta Turma, DJU de 2.4.2001). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 

322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25.6.2013; STJ, 

AgRg no REsp 1.400.223/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

de 25.10.2013.

II. Hipótese em que, ainda que não tenha ocorrido menção expressa aos 

danos morais no pedido fi nal, a simples leitura da petição inicial demonstra que 

as agravadas buscam, na presente ação, o pagamento de indenização por todos 

os danos sofridos em decorrência da morte de sua mãe, motivo pelo qual não há 

falar em julgamento extra petita.

III. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.469.086/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 23.2.2016, DJe 9.3.2016)

Processual Civil. Administrativo. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 

Servidor militar. Julgamento extra petita. Não ocorrência. Art. 6º, da LINDB. 

Fundamento constitucional. Competência do STF. Promoção. Soldo com base no 

grau hierárquico imediatamente superior. Tema dirimido no âmbito do direito 

local impossibilidade de julgamento pelo STJ.

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 de forma sufi cientemente fundamentada.

2. Não há violação dos arts. 128 e 460 do CPC e o julgamento extra petita 

quando o órgão julgador interpreta de forma ampla o pedido formulado na 

exordial, decorrente de interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

3. É inviável o conhecimento do recurso por violação do art. 6º, caput e § 2º, da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que a jurisprudência 

desta Corte é pacífi ca no sentido de que os princípios nela contidos - direito 

adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma 

infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois tratam de 

mera repetição do texto do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, portanto são institutos de 

natureza eminentemente constitucional.

4. Segundo se observa das razões que serviram de fundamento para o 

Tribunal de origem apreciar a controvérsia, quanto ao direito à promoção do 

militar aposentado, verifi ca-se que o tema foi dirimido no âmbito do direito local 

(interpretação da Emenda Constitucional do Estado n. 16/99, da Constituição do 

Estado de Pernambuco e da Lei Complementar Estadual n. 59/2004), de modo 

a afastar a competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do 

desiderato contido no recurso especial. Súmula 280 do STF.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.366.327/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 5.5.2015, DJe 11.5.2015)
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Por tais razões, quedam rejeitados, nesse tópico, os recursos articulados 

pelo Estado de Minas Gerais e pela SERGEN.

4. Da necessidade de comprovação da dependência econômica pelos irmãos 

das vítimas falecidas

Nesse passo, insurgem-se ambos os recorrentes contra o reconhecimento do 

direito a pensionamento aos irmãos das vítimas falecidas, sem a demonstração 

prévia de que dependiam economicamente destas.

Quanto a esse específi co ponto, consignou-se na sentença que, “inexistindo 

nos autos prova de eventual estado de incapacidade ou dependência econômica 

relativamente às vítimas do acidente, não lhes aproveita o deferimento da indenização 

pensionária, esta de caráter alimentar, deferida, unicamente aos sucessores imediatos” 

(fl . 1.906). E, ainda, o voto condutor do acórdão combatido assegurou aos 

irmãos da vítima tão-somente o direito à reparação por danos morais (fl . 2.215), 

o que afasta, portanto, o interesse recursal do Estado e da SERGEN em torno 

desse tópico, porque, repita-se, inexistiu a condenação desses recorrentes ao 

pensionamento dos irmãos das vítimas fatais.

5. Da inexistência da afi rmada decisão condicional

De outro lado, quanto à alegação formulada pela SERGEN, dando conta 

da existência de indevida decisão condicional, sob o argumento de que os 

recorridos Maria Rodrigues de Souza, Francisca Maria de Souza, Luiza Maia 

de Souza e Geraldo Rodrigues de Souza não teriam comprovado relação de 

parentesco com a vítima Dionízio Faustino de Souza, colhem-se os seguintes 

fundamentos do acórdão objurgado (fl . 2.202):

Já as preliminares invocadas na segunda apelação interposta pela ré SERGEN 

- Serviços Gerais de Engenharia S/A tenho para mim que: a preliminar aduzida 

de irregularidade de representação e habilitação dos autores, culminando com 

alegação de ter sido proferida sentença condicional, é de ser repelida, da mesma 

forma anteriormente feita, tendo a respeitável sentença dissecado as questões 

inerentes, demonstrado a regularidade das mesmas e ainda determinado 

que à época da liquidação, documentos atualizados atinentes ao parentesco 

dos autores com as vítimas deverão ser anexados aos autos, buscando com 

isto resguardar os direitos das partes, não restando dúvidas, que a respeitável 

sentença reconheceu o direito de todos os autores e julgou procedente o pedido 

exordial.
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Na sentença, realmente, consta a afi rmação de que foi comprovada a 

relação de parentesco. Confi ra-se o seguinte trecho (fl . 1.884):

2.4.4. Defi ro o pedido de habilitação formulado pelos dependentes de Dionízio 

Faustino de Souza, Tereza Maria de Souza e José Rodrigues de Souza, porquanto 

comprovado o óbito do Autor (f. 1.375) e a relação de parentesco com os 

habilitantes. (g.n.)

Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, 

no sentido de que houve o reconhecimento do direito de todos os autores, 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 7/STJ.

Ademais, a ressalva existente na fundamentação da sentença, no sentido 

de que a constatação de eventual inexistência de dependência econômica, 

quando da liquidação e/ou execução do julgado, afastaria o direito à pensão, é 

providência que se mostra razoável e que não acarretará prejuízo concreto aos 

réus, mas, antes, impedirá que se realizem pagamentos indevidos.

Em remate, e considerado-se o longo trâmite processual já percorrido, 

mostra-se de bom alvitre que, no momento dos pagamentos das indenizações, 

sejam feitos os esclarecimentos adicionais porventura ainda necessários, a fi m de 

concretamente se defi nirem os pensionamentos devidos, sob pena de se aviltar o 

princípio assegurador da razoável duração do processo.

6. Da pretensa excessividade do quantum arbitrado a título de danos morais

Insurge-se, nesse ponto, apenas a SERGEN.

Quanto ao valor dos danos morais, em regra, não é cabível na via especial 

a revisão do montante indenizatório fi xado pela instância de origem, ante a 

impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. 

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, 

em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre 

irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. A SERGEN, contudo, não demonstrou que o valor arbitrado 

a título de dano moral (R$ 30.000,00 - trinta mil reais - para cada familiar 

nos casos de óbito e R$ 25.000,00 - vinte e cinco mil reais - nas hipóteses de 

invalidez - fl . 2.215), na espécie, seria excessivo, devendo, por isso, ser mantida a 

conclusão colegiada de segunda instância.
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Afasta-se, pelo mesmo motivo, o pedido de fixação do quantum 

indenizatório por entidade familiar, porquanto a parte recorrente não trouxe 

concretas evidências de que a concessão de danos morais de modo individualizado 

(para cada parente das vítimas) pudesse implicar em agravamento dos interesses 

da parte devedora.

Acerca, enfi m, da inviabilidade da revisão desses valores, destacam-se os 

seguintes precedentes:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Responsabilidade civil. 

Acidente em via férrea. Morte. Pai da parte autora. Ofensa ao art. 535 do CPC. 

Fundamentação deficiente. Incidência da Súmula 284/STF. Culpa exclusiva 

da vítima afastada. Reexame fático-probatório. Súmula 7/STJ. Dano moral. 

Configuração. Quantum indenizatório. Revisão. Improcedência. Provimento 

negado.

1. Ao alegar possível afronta ao art. 535 do CPC/1973, o recorrente deve 

indicar em que ponto o acórdão teria incorrido em omissão, contradição ou 

obscuridade, e ainda tecer os argumentos que entende cabíveis, para demonstrar 

a repercussão disso em seu direito, qual a sua relevância para a solução da 

controvérsia. Súmula 284/STF.

2. Diante do contexto fático fi rmado pelas instâncias ordinárias, no sentido 

de reconhecer falha na prestação de serviço pela concessionária, bem como 

excluir qualquer fato que imputasse responsabilidade à própria vítima, há de se 

reconhecer a responsabilidade civil objetiva da parte ora agravante pelo evento 

morte do genitor da parte agravada. A modifi cação de tal entendimento, tal como 

postulada nas razões do especial, demandaria nova análise do acervo fático-

probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por 

dano moral pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar 

irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. No caso, 

o montante de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais) não é 

exorbitante, considerando que, do evento danoso, adveio a morte do pai dos 

autores da ação.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 785.869/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

19.4.2016, DJe 29.4.2016)

Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Responsabilidade civil do Estado. Morte de detento nas dependências policiais. 

Danos morais. Revisão. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1. “Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos 

morais foram fi xados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte 
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rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos 

da controvérsia. In casu, os danos morais decorrentes da morte de detento em 

unidade prisional foram fi xados em R$ 100.000,00 pelo Tribunal de origem; valor 

que não extrapola os limites da razoabilidade” (AgRg no AREsp 431.405/CE, Rel. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.4.2014).

2. Na hipótese, o Tribunal a quo, ao considerar as circunstâncias fáticas do 

caso concreto - “natureza do dano sofrido, sua repercussão sobre o requerente 

e o caráter sancionador da medida, além dos demais critérios antes expostos” 

- entendeu por bem manter o montante de R$ 100.000,00 fi xado na sentença, 

situação que impede a revisão nesta Corte, pois somente valores que fogem da 

razoabilidade são viáveis a fl exibilizar o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 474.046/MA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 1º.9.2015, DJe 14.9.2015)

Portanto, inexiste espaço para se alterar os critérios e valores estabelecidos 

para a fi xação dos danos morais.

7. Dos valores e dos termos fi nais das pensões devidas pelo falecimento de 

fi lhos operários menores

Nesse campo, defende o Estado de Minas Gerais que o valor da pensão a 

ser paga aos pais dos operários falecidos que, à época do sinistro, eram menores, 

deve ser fi xado em 2/3 dos ganhos destes ou do salário mínimo até a data em 

que completariam 25 anos de idade, devendo a pensão, daí até aos 65 anos, ser 

reduzida a 1/3 (fl s. 2.375/2.378).

Nesse aspecto, observa-se que a sentença sofreu parcial reforma em sede 

de apelação, nos termos do voto do revisor, Desembargador Fernando Bráulio, 

consoante abaixo transcrito (fl . 2.215):

A sentença também deixou de considerar a porcentagem que presumivelmente 

consumia a vítima com gastos pessoais, estimada em 1/3. Assim, a pensão da 

vítima falecida corresponde a 2/3 do salário pela mesmo recebida ao tempo do 

óbito, devidamente corrigido.

E, no julgamento dos embargos de declaração, mais uma vez destacou-se 

que (fl . 2.315):

A redução de 1/3, e não de 2/3, dos rendimentos percebidos pela vítima foi 

versada no acórdão. O mesmo se diz do valor da pensão e de seu termo fi nal, 
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correspondente aos 65 anos da vítima se viva fosse, e a ocorrência das novas 

núpcias da viúva, insuscetível de alterar o tempo presumível de vida da vítima.

Não houve restrição quanto a vítima filho solteiro. Foi afastado o critério 

defendido pelo ora embargante, como próprio para a vítima menor.

Nesse panorama, razão assiste ao Estado recorrente, pois é da sedimentada 

jurisprudência do STJ que, “no caso de morte de fi lho (a) menor, pensão aos pais de 

2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) 

até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade 

em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos” (REsp 853.921/RJ, Quarta 

Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 24.5.2010). No mesmo 

sentido: REsp 817.418/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 

21.10.2008 e AgRg no Ag 843.545/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, DJ 19.11.2007, p. 226.

Acolhe-se, pois, nesse aspecto, o especial apelo do Estado de Minas.

8. Do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre a 

indenização por danos morais

Quanto à correção monetária e aos juros incidentes sobre a indenização 

por danos morais, argumenta a SERGEN não se poder contá-los da sentença, 

considerando que o montante da condenação sofreu alteração no acórdão 

combatido.

Nesse viés, o magistrado de origem assim determinou (fl . 1.909):

A tudo serão computados juros de 1% (hum por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária, 

da mesma data, para os danos materiais. Os morais, terão sua correção e seus 

juros contados desta decisão, porquanto já atualizados, em seus valores. Todos 

segundo os índices da Eg. Coordenadoria de Justiça.

Já no acórdão recorrido, quanto aos consectários legais, extraem-se os 

seguintes trechos (fl s. 2.211):

O Sr. Des. Isalino Lisbôa:

(...)

E em se tratando de ato ilícito o termo inicial da data da pensão, dos juros e 

da correção monetária é da data do evento danoso. (Súmula 54/STJ). Também 

entendimento pacífi co do STJ: “Tratando-se de dívida de natureza alimentar, a 
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correção monetária deve ser a mais ampla possível, ou seja, desde quando devido 

o débito e não somente quando do ajuizamento da ação (REsp n. 468.695/PR - 5ª 

T. rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - DJ 13.10.2003). “Os juros face ao caráter 

alimentar, são de 1% ao mês e a correção anual das pensões vincendas deve ser 

feita com base no INPC, evitando-se sua deterioração.

(...)

Os juros moratórios foram, portanto, fixados em sintonia com o 

entendimento jurisprudencial, fi rme no sentido de incidirem desde a data do 

evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, hipótese observada 

no caso em tela, nos moldes da Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fl uem a 

partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. A respeito do 

tema, sobressaem os seguintes precedentes:

Processual Civil e Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Acidente 

de trânsito em rodovia federal. Buraco na pista. Morte do motorista. Violação do 

art. 535 do CPC. Inocorrência. Responsabilidade subjetiva. Omissão. Ocorrência 

de culpa. Danos morais. Impossibilidade de revisão. Proporcionalidade. Termo 

inicial dos juros de mora. Súmula 54/STJ. Pensão previdenciária. Honorários 

advocatícios. Súmula 284/STF.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem analisa 

adequada e sufi cientemente a controvérsia objeto do recurso especial.

2. Na hipótese dos autos, restaram assentados no acórdão os pressupostos da 

responsabilidade subjetiva, inclusive a conduta culposa, traduzida na negligência 

do Poder Público na conservação das rodovias federais. O acolhimento da tese 

do recorrente, de existir culpa exclusiva da vítima, demandaria a incursão no 

conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ.

3. Manutenção do valor fi xado nas instâncias ordinárias por dano moral (R$ 

100.000,00 - cem mil reais), por não se revelar nem irrisório, nem exorbitante.

4. Tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a 

responsabilidade é extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, 

na forma da Súmula 54/STJ.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a cumulação de pensão 

previdenciária com outra de natureza indenizatória.

6. Apresentadas alegações genéricas no que respeita à fi xação dos honorários 

advocatícios, aplica-se no ponto a Súmula 284/STF.

7. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp 1.356.978/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17.9.2013)
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Porém, no que respeita à correção monetária, razão assiste à recorrente 

SERGEN, pois a jurisprudência desta Corte é pacífi ca quanto ao termo inicial 

da atualização da indenização fi xada a título de dano moral recair sobre a data 

do arbitramento.

Para além disso, os danos morais, no caso, tiveram seu montante realinhado 

em segunda instância, razão pela qual o marco pioneiro da atualização deve 

observar a data do julgamento da respectiva apelação, conforme o disposto na 

Súmula 362/STJ. Nesse rumo:

Processual Civil, Civil e Administrativo. Recurso especial. Ação indenizatória. 

Acidente. Rodovia em obras. Tetraplegia. Responsabilidade solidária do Estado 

e da concessionária. Acórdão. Omissão. Inexistência. Julgado citra e ultra petita. 

Inocorrência. Nexo causal e culpa exclusiva da vítima. Circunstâncias fáticas 

e probatórias. Valor do dano moral. Exame. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. 

Juros moratórios e correção monetária. Termo inicial. Súmulas 54/STJ e 362/STJ. 

Denunciação da lide. Poder Público. Desnecessidade. Celeridade processual. 

Recurso desprovido.

1. Hipótese que cuida de indenização deferida à recorrida, em razão de 

acidente ocorrido em 23.11.2009, na Rodovia BR - 101, sob a administração da 

concessionária recorrente, que lhe causou tetraplegia traumática defi nitiva, tendo 

o acórdão de origem condenado (também) a concessionária e o DNIT, de forma 

solidária. O particular causador do acidente já fora condenado pela sentença.

2. O acórdão que, apesar de não mencionar expressamente todos os 

dispositivos legais destacados pelo recorrente, aborda na íntegra os pontos 

essenciais para o deslinde da controvérsia, não incorre em violação ao comando 

normativo inserto no art. 535 do CPC.

3. Nexo causal e culpa exclusiva da vítima, via de regra, caracterizam-se 

como circunstâncias fáticas inviáveis de exame em recurso especial, haja vista a 

necessidade de incursão no contexto probatório, incidindo a Súmula 7/STJ.

4. Da mesma forma, o valor dos danos morais somente pode ser revisto pelo 

STJ quando for ínfi mo ou exorbitante em face das circunstâncias do caso, não 

sendo cabível, no âmbito da Corte, o reexame de “justo” e/ou das provas dos 

autos, situação que também atrai o óbice contido na Súmula 7/STJ.

5. Consoante jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, os juros moratórios 

inerentes aos danos morais incidem desde a data do evento, mediante aplicação 

da Súmula 54/STJ (Recurso Representativo da Controvérsia n. 1.132.866/SP). A 

correção monetária, desde a data do arbitramento, nos moldes do enunciado da 

Súmula 362/STJ (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento.”)

6. A obrigatoriedade da denunciação da lide deve ser mitigada em 

ações indenizatórias propostas em face do poder público pela matriz da 
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responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º - CF). O incidente quase sempre milita na 

contramão da celeridade processual, em detrimento do agente vitimado. Isso, 

todavia, não inibe eventuais ações posteriores fundadas em direito de regresso, a 

tempo e modo.

7. Recurso especial da Autopista Litoral Sul S.A. desprovido.

(REsp 1.501.216/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado 

do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 16.2.2016, DJe 22.2.2016)

Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso especial. 

Ação de indenização por danos morais e estéticos. Correção monetária. Termo 

inicial. Súmula 362/STJ. Embargos rejeitados.

1. Em havendo a substituição do acórdão estadual por decisão deste Superior 

Tribunal de Justiça, no tocante ao quantum da condenação por danos morais 

e estéticos, a atualização monetária deve incidir a partir da data da decisão 

proferida por esta Corte, por ser a que fi xou em defi nitivo o valor da indenização, 

ainda que adotando os mesmos parâmetros utilizados pela sentença.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no REsp 1.349.968/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma, julgado em 4.2.2016, DJe 11.2.2016)

Embargos de declaração no recurso especial. Omissão. Correção monetária. 

Termo inicial. Acolhimento sem efeito modifi cativo.

1. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).

2. Para fi ns de esclarecimento, registra-se que o montante indenizatório deve 

ser atualizado monetariamente a partir da data do julgamento embargado, o qual 

majorou a quantia devida por danos morais.

3. Embargos de declaração acolhidos sem efeito modifi cativo.

(EDcl no REsp 1.160.261/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora 

Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 3.12.2015, DJe 17.12.2015)

Logo, merece acolhida a irresignação da SERGEN no tocante à 

modifi cação do termo inicial da atualização monetária das cifras referentes aos 

danos morais.

Dispositivo

Ante o exposto:

a) dá-se parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Estado de 

Minas Gerais para, unicamente, estabelecer que a pensão devida aos dependentes 
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de vítima fatal menor de 21 anos ao tempo do acidente, perceberão pensão na 

ordem de 2/3 do salário daquela até o momento em que viesse a completar 25 

anos de idade, sendo esse valor, daí em diante, reduzido para o patamar de 1/3, 

até que a vítima atingisse 65 anos;

b) dá-se parcial provimento ao recurso especial da SERGEN, apenas 

para fi xar como termo inicial da correção monetária do valor concernente à 

indenização por danos morais a data da prolação do acórdão que, em apelação, 

rearbitrou-o.

c) sem refl exos na imposição dos ônus sucumbenciais.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.439.193-RJ (2014/0045709-5)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: União

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Violação 

ao art. 535 do CPC/1973. Arguição genérica. Ofensa a resoluções. 

Análise. Impossibilidade. Controle externo do Ministério Público. 

Relatórios avulsos de inteligência policial. Acesso irrestrito. Direito. 

Inexistência.

1. O Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade 

na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado 

Administrativo n. 2).

2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação 

de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a 
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demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, 

contraditório ou obscuro. Precedentes.

3. É inviável o manejo do recurso especial para analisar eventual 

afronta a resoluções, portarias, instruções normativas, visto que tais 

atos normativos não estão compreendidos no conceito de lei federal.

4. Entre as funções institucionais atribuídas ao Ministério Público 

pela Constituição Federal está o controle externo da atividade policial 

(CF, art. 129, VII), o que abrange o acesso a quaisquer documentos 

relativos àquela atividade-fi m (art. 9º da LC n. 75/1993).

5. A atividade de inteligência, disciplinada pela Lei n. 9.883/1999, 

que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) e criou a 

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), consiste na “obtenção, 

análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território 

nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial infl uência 

sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda 

e a segurança da sociedade e do Estado”.

6. “O controle e fi scalização externos da atividade de inteligência 

serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em 

ato do Congresso Nacional” (art. 6º daquele diploma legal).

7. A inclusão do Departamento de Polícia Federal entre os 

órgãos integrantes do SISBIN (art. 4º do Decreto n. 4.376/2002) 

permitiu àquela unidade a elaboração de relatório de inteligência 

(RELINT), que, de acordo com a União, “pode transcender o âmbito 

policial”.

8. O controle externo da atividade policial exercido pelo Parquet 

deve circunscrever-se à atividade de polícia judiciária, conforme a 

dicção do art. 9º, da LC n. 75/1993, cabendo-lhe, por essa razão, o 

acesso aos relatórios de inteligência policial de natureza persecutório-

penal, ou seja, relacionados com a atividade de investigação criminal.

9. O poder fi scalizador atribuído ao Ministério Público não 

lhe confere o acesso irrestrito a “todos os relatórios de inteligência” 

produzidos pelo Departamento de Polícia Federal, incluindo aqueles 

não destinados a aparelhar procedimentos investigatórios criminais 

formalizados.

10. O exercício de atividade de inteligência estranha às atribuições 

conferidas pela Constituição Federal à Polícia Federal (polícia 
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judiciária) demanda exame de eventual contrariedade a preceitos 

constitucionais, o que não é possível na via do recurso especial.

11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, 

provido para denegar a segurança.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parcela, dar-

lhe provimento para denegar a segurança nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, 

Sérgio Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 14 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 9.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de recurso especial interposto 

com fundamento na(s) alínea(s) “a” do permissivo constitucional contra acórdão 

assim ementado (e-STJ fl . 653):

Administrativo. Relatórios avulsos de inteligência da Polícia Federal. Controle 

externo da atividade policial.

1. Os relatórios de inteligência produzidos pela Polícia Federal decorrem do 

exercício de sua atividade, delineada no art. 144 da Constituição Federal, razão 

pela qual estão sujeitos ao controle externo da atividade policial e devem ser 

encaminhados ao Ministério Público Federal por força de requisição.

2. Apelação c remessa necessária conhecidas e desprovidas.

O(a) recorrente aduz, em síntese, afronta ao disposto nos seguintes 

dispositivos: art. 535, I e II, do CPC/1973, arts. 1º e 3º, ambos da Lei n. 

9.883/1999, art. 9º da LC n. 76/1993, art. 80 da Lei n. 8.625/1993, arts. 1º, 

4º, 5º e 6º, todos do Decreto n. 4.376/2002, art. 4º da Resolução n. 20, de 

28.5.2007, e art. 2º da Resolução n. 88, de 13.8.2006.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 75-191, julho/setembro 2016 111

Alega que os relatórios de inteligência policial, além de sigilosos, são 

produzidos pela Polícia Federal enquanto integrante do Serviço Brasileiro de 

Inteligência (SISBIN), conforme dispõe o art. 4º do mencionado Decreto, e, 

por essa razão, não é possível franquear o acesso do teor de tais documentos aos 

membros do Ministério Público Federal, pois o Parquet não faz parte do dito 

sistema.

Sustenta, ainda, que os mencionados relatórios (RELINTs) visam auxiliar 

a atuação dos órgãos de inteligência federais e não se destinam à atividade 

de persecução penal, nem têm o MPF como destinatário, motivo por que 

não se inserem no controle externo da atividade policial exercido pelo Órgão 

Ministerial.

Contrarrazões (e-STJ fl s. 741/753).

Parecer do Ministério Público Federal pelo parcial conhecimento do 

recurso e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (e-STJ fl s. 823/878).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Conforme estabelecido pelo 

Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos 

os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 

dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado 

2).

Feito tal registro, observo, de início, que o acórdão que apreciou os 

embargos de declaração concluiu que

(...), além de não ter indicado em que consistiriam as alegadas omissão e 

contradição, a embargante deixou de esclarecer em que aspecto teria ocorrido 

interpretação extensiva da Lei n. 9.883/1999 e sequer fundamentou a existência 

de reserva de plenário.

Deseja a embargante, na verdade, modifi car o julgado por não-concordância, 

sendo a via inadequada. (e-STJ fl . 691).

Esta Corte tem entendido que se aplica o óbice da Súmula 284 do STF 

quando a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, 

sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, 
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contraditório ou obscuro (AgRg no AREsp 719.983/PE, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, julgado em 19.4.2016, DJe 26.4.2016, e AgRg no 

AREsp 811.706/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 

TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 7.4.2016, DJe 15.4.2016).

De outro lado, convém registrar ser “incabível, em recurso especial, a 

alegação de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades 

administrativas, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, 

entre outros, visto não se enquadrarem no conceito de lei federal” (AgRg no 

AREsp 415.689/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

DJe 9.10.2014).

Acerca da hipótese, conferir, ainda, o seguinte julgado:

Tributário e Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. Alegações genéricas. 

Súmula 284/STF. IPI. Crédito-prêmio. Empresas comerciais exportadoras. Incentivo 

fi scal. Ofensa a portarias e regulamentos. Impossibilidade.

1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração 

exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, 

atrai o óbice da Súmula 284 do STF.

2. O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual 

ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa 

jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão “lei 

federal”, constante da alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal 

de 1988.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.370.665/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora 

Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 17.3.2016, DJe 31.3.2016)

Ultrapassadas tais questões, constato que o cerne da controvérsia consiste 

em saber se o Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade 

policial, possui o direito de ter acesso aos relatórios de inteligência da Polícia 

Federal, assim compreendidos aqueles não destinados a compor acervo 

probatório de investigações criminais formalizadas.

O Parquet, “sob a perspectiva da análise e eventual discussão em juízo 

quanto à regularidade e eficiência do serviço público de inteligência de 

segurança pública afeto à Superintendência de Polícia Federal no Rio de 

Janeiro”, instaurou inquérito civil (n. 137/2009) e solicitou àquele órgão que 

enviasse “cópia de todos os relatórios de inteligência policial produzidos no 

âmbito da SR/DPF”, em determinado período (e-STJ fl s. 2 e 68).
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A Polícia Federal se recusou a remeter os documentos sob o argumento 

de que o Ministério Público estava a extrapolar suas atribuições constitucionais, 

visto que “a produção dos relatórios de inteligência não estaria sujeita ao 

controle externo do MPF” (e-STJ fl . 3).

O Ministério Público impetrou mandado de segurança, onde foi proferida 

sentença concessiva da segurança para determinar que o Superintendente 

Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro “atenda imediatamente 

à requisição formulada pelo Ministério Público Federal, devendo para tanto 

informar-lhe o número total de relatórios avulsos de inteligência (assim 

compreendidos os não destinados a compor acervo probatório de investigações 

criminais formalizadas) produzidos desde janeiro de 2008 até 4 de fevereiro de 

2011, remetendo as respectivas cópias” (e-STJ fl s. 397/398).

No voto condutor, manteve-se aquele decisum, com os seguintes 

fundamentos (e-STJ fl s. 649/952):

A presente ação foi impetrada pelo Ministério Público Federal no intuito 

de ter acesso às cópias dos relatórios avulsos de inteligência, ou seja, àqueles 

que não destinados a aparelhar procedimentos investigatórios criminais 

formalizados, produzidos no âmbito do SIP - Serviço de Inteligência Policial, no 

período compreendido entre janeiro de 2008 e março de 2010 (fl . 02 dos autos 

eletrônicos).

Entendo, dessa forma, que o pedido é delimitado quanto ao objeto material 

desejado, especifi cando qual o tipo de relatório deseja e o respectivo período, 

inexistindo afronta ao art. 286 do CPC.

Deseja o apelado, com esta demanda, conhecer o objeto e conteúdo dos 

relatórios de inteligência que não ensejaram procedimentos investigatórios 

penais.

Importante consignar que tanto o Ministério Público quanto a Policia Federal 

são instituições que têm previsão no texto constitucional e exercem importante 

missão em nossa sociedade.

A respeito do tema, é pertinente transcrever os seguintes dispositivos da 

Constituição Federal:

“Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - (...);
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II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia;

III - (...);

IV - (...);

V - (...);

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma 

da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar 

mencionada no artigo anterior” (destaque nosso)

No plano infraconstitucional, a Lei Complementar n. 75/1993 dispõe:

“Art. 3º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade 

policial tendo em vista:

a) o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores 

das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição 

Federal e na lei;

b) a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio público;

c) a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder;

d) a indisponibilidade da persecução penal;

e) a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública” (destaque 

nosso).

Cumpre destacar que a Lei n. 9.883/1999 dispõe sobre a criação da ABIN 

e institui o Serviço Brasileiro de Inteligência, sendo certo que não faz alusão 

expressa à Polícia Federal, a despeito de sua inclusão no aludido serviço.

No tocante ao serviço em si, o seu exercício pela Policia Federal somente pode 

ser efetivado nos limites de suas atribuições constitucionais, expressamente 

previstas no ad. 144 da Constituição Federal:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviári a federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;
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V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento 

de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 

empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão 

interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser 

em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 

públicos nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

IV - exercer, com exclusividade, as funções de policia judiciária da União.

Verifi ca-se, assim, que os relatórios de inteligência produzidos, em sintonia 

com as fi nalidades da Polícia Federal, têm que guardar vínculos com o exercício 

da atividade policial delincada acima, razão pela qual o controle externo não 

se exaure no previsto no art. 6º da Lei n. 9.883/1999 (“O controle e fi scalização 

externos da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na 

forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional”).

A interpretação a ser dada ao caso exige conciliação com o disposto no art. 

127, VII, CF, e no art. 3º da LC n. 75/1993, sob pena de inconstitucionalidade.

Assim, correta a exegese no sentido de que a fi scalização do Poder Legislativo 

não pode excluir a do Ministério Público, relativa ao controle externo da atividade 

policial.

Cabe ao parquet manter o sigilo dos relatórios que chegarem ao seu 

conhecimento. (Grifos originais).

Examinando a questão, observo que, entre as funções institucionais 

enumeradas na Carta da República, conferiu-se ao Ministério Público o controle 

externo da atividade policial (CF, art. 129, VII).

Ao regulamentar aquele preceito constitucional, a Lei Complementar n. 

75/1993, em seu art. 9º, assim dispõe acerca do controle externo exercido pelo 

Ministério Público:

Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade 

policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo:

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;

II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fi m policial;
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III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para 

sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de 

poder;

IV - requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito policial 

sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;

V - promover a ação penal por abuso de poder. (Grifos acrescidos).

A atividade de inteligência, por sua vez, acha-se disciplinada pela Lei n. 

9.883/1999, que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) e criou 

a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

O art. 1º, § 2º, daquele diploma considera serviço de inteligência aquele 

que “objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora 

do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial infl uência 

sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a 

segurança da sociedade e do Estado”.

Por sua vez, o Decreto n. 4.376/2002, em seu art. 4º, elenca os órgãos 

que compõem o SISBIN, entre eles a Diretoria de Inteligência Policial do 

Departamento de Polícia Federal:

Art. 4º O Sistema Brasileiro de Inteligência é composto pelos seguintes órgãos: 

(Redação dada pelo Decreto n. 4.872, de 6.11.2003)

I - Casa Civil da Presidência da República, por meio de sua Secretaria-Executiva; 

(Redação dada pelo Decreto n. 7.803, de 2012)

II - Secretaria de Governo da Presidência da República, órgão de coordenação 

das atividades de inteligência federal; (Redação dada pelo Decreto n. 8.579, de 

2015)

III - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, da Secretaria de Governo da 

Presidência da República, como órgão central do Sistema; (Redação dada pelo 

Decreto n. 8.579, de 2015)

IV - Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, da Diretoria de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal, 

do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário 

Nacional e do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 

Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça; (Redação dada pelo Decreto n. 

6.540, de 2008).

V - Ministério da Defesa, por meio da Subchefi a de Inteligência Estratégica, da 

Assessoria de Inteligência Operacional, da Divisão de Inteligência Estratégico-

Militar da Subchefi a de Estratégia do Estado-Maior da Armada, do Centro de 

Inteligência da Marinha, do Centro de Inteligência do Exército, do Centro de 
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Inteligência da Aeronáutica, e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 

Proteção da Amazônia; (Redação dada pelo Decreto n. 7.803, de 2012)

VI - Ministério das Relações Exteriores, por meio da Secretaria-Geral de Relações 

Exteriores e da Coordenação-Geral de Combate aos Ilícitos Transnacionais; 

(Redação dada pelo Decreto n. 7.803, de 2012)

VII - Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria-Executiva do Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras, da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do 

Banco Central do Brasil; (Redação dada pelo Decreto n. 6.540, de 2008).

VIII - Ministério do Trabalho e Previdência Social, por meio da Secretaria-

Executiva; (Redação dada pelo Decreto nº 8.579, de 2015) (Vigência)

IX - Ministério da Saúde, por meio do Gabinete do Ministro de Estado e da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; (Redação dada pelo Decreto n. 

4.872, de 6.11.2003)

X - Casa Militar da Presidência da República, (Redação dada pelo Decreto n. 

8.579, de 2015)

XI - Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Gabinete do Ministro de 

Estado; (Redação dada pelo Decreto n. 4.872, de 6.11.2003)

XII - Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria-Executiva e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA; (Redação dada pelo Decreto n. 7.803, de 2012)

XIII - Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de 

Defesa Civil. (Redação dada pelo Decreto n. 4.872, de 6.11.2003)

XIV - Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria-Executiva. (Redação 

dada pelo Decreto n. 6.540, de 2008).

XV - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de sua 

Secretaria-Executiva; (Redação dada pelo Decreto n. 8.149, de 2013)

XVI - Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, por meio de sua 

Secretaria-Executiva.  (Incluído pelo Decreto n. 7.803, de 2012)

XVII - Ministério dos Transportes, por meio de sua Secretaria-Executiva e do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; (Incluído pelo 

Decreto n. 8.149, de 2013)

XVIII - Ministério de Minas e Energia, por meio de sua Secretaria-Executiva; e 

(Incluído pelo Decreto n. 8.149, de 2013)

XIX - Ministério das Comunicações, por meio de sua Secretaria-Executiva. 

(Incluído pelo Decreto n. 8.149, de 2013) (Grifos acrescidos).

De acordo com o Delegado Chefe do Setor de Inteligência Policial (SIP), 

por ocasião das informações prestadas na origem, o exercício da atividade 
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de inteligência executado no âmbito do SISBIN “tem como finalidade 

subsidiar o Presidente da República nos assuntos de interesse nacional” e 

comporta “conhecimentos que afetem diretamente a salvaguarda da sociedade 

e do estado”, além de permitir “a produção de conhecimentos para subsidiar o 

processo decisório, em especial no tocante a ameaças à sociedade e ao Estado 

Democrático de Direito” (e-STJ fl s. 266, 269 e 272).

Já a União afi rma que o RELINT pode não acarretar, “necessariamente, a 

defl agração de inquérito policial ou mesmo de investigação policial lato sensu, já 

que a atividade de inteligência é uma atividade que pode transcender o âmbito 

policial”, de modo que “nem sempre o Ministério Público deve ter acesso ao 

RELINT, mas apenas quando este diga respeito às funções ministeriais” (e-STJ 

fl . 712).

Quanto ao controle das atividades de inteligência, o art. 6º da Lei n. 

9.883/1999 dispõe que “o controle e fiscalização externos da atividade de 

inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida 

em ato do Congresso Nacional”.

Como se observa, se o controle externo da atividade policial exercido pelo 

Parquet deve circunscrever-se à atividade de polícia judiciária, conforme a dicção 

do art. 9º da LC n. 75/1993, somente cabe ao órgão ministerial acesso aos 

relatórios de inteligência emitidos pela Polícia Federal de natureza persecutório-

penal, ou seja, que guardem relação com a atividade de investigação criminal.

Desse modo, o pleito ministerial voltado ao acesso a “todos os relatórios 

de inteligência” produzidos pelo Departamento de Polícia Federal no Rio de 

Janeiro, de modo irrestrito e incluindo aqueles não destinados a aparelhar 

procedimentos investigatórios criminais formalizados, escapa, no meu modesto 

sentir, do poder fi scalizador atribuído ao Ministério Público.

Solução diversa poderia ocorrer se, com base em algum elemento indiciário, 

o Parquet postulasse informações acerca de relatórios de casos concretos e 

específi cos para apurar a sua regularidade, o que, renove-se, não é a hipótese em 

exame.

Ressalte-se que, se a atividade de inteligência exercida pela Polícia Federal 

como órgão do SISBIN abarca função estranha àquela que lhe foi conferida pela 

Constituição Federal, tal discussão demanda exame de eventual contrariedade 

a preceitos constitucionais, o que não é possível na via do recurso especial 

(AgRg no REsp 1.560.868/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi, desembargadora 

convocada do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Segunda Turma, julgado 

em 16.2.2016, DJe 26.2.2016).
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Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, 

dou-lhe provimento para denegar a segurança.

Custas ex lege. Sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.445.348-CE (2014/0068940-3)

Relator: Ministro Sérgio Kukina

Recorrente: Antônio Helder Arcanjo

Advogado: Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira e outro(s)

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. 

Irregularidades no Programa de Saúde da Família. Réu que, de 

acordo com a moldura delineada pelas instâncias ordinárias, atestou, 

na condição de Secretário Municipal de Saúde, a prestação de 

serviços por médicos e dentistas que, na verdade, jamais atuaram 

no programa. Negativa de prestação jurisdicional pela Corte local. 

Inocorrência. Pretendida rediscussão da distribuição dos ônus da 

prova. Impossibilidade em recurso especial. Alegação de ausência do 

elemento subjetivo da conduta do agente. Instâncias ordinárias que 

afi rmaram ter o réu agido com dolo manifesto. Ponto que demandaria 

o reexame do conjunto fático probatório. Imposição de multa civil 

em percentual sobre o valor do dano a ser apurado em liquidação 

de sentença. Possibilidade. Dosimetria das reprimendas aplicadas. 

Revisão. Desproporcionalidade não evidenciada. Súmula 7/STJ.

1. Caso em que o Tribunal a quo não incorreu em omissão, pois 

foi enfrentada, de maneira integral e com fundamentação sufi ciente, 

toda a controvérsia suscitada, não se evidenciando qualquer traço de 

maltrato ao art. 535, II, do CPC.
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2. A discussão em torno da correta distribuição dos ônus da 

prova não se coaduna, em princípio, com as estreitas balizas do recurso 

especial, por demandar o reexame do subjacente conjunto fático-

probatório (incidência da Súmula 7/STJ). Precedentes.

3. Do mesmo modo, para se chegar à conclusão pretendida pelo 

recorrente quanto a aventada ausência do elemento subjetivo em sua 

conduta, necessário seria o prévio exame do acervo probatório dos 

autos, o que atrai a incidência da mesma Súmula 7/STJ, tanto mais 

quando o acórdão recorrido, como se dá no caso em exame, afi rmou, 

de modo peremptório, ter o réu agido com “dolo manifesto”.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do 

valor do ressarcimento do dano ao erário, a ser apurado em liquidação 

de sentença, como base de cálculo para a aplicação da sanção de 

pagamento de multa civil. Seja como for, o dispositivo invocado pelo 

recorrente (art. 12, II, da LIA), só por si, não possui comando capaz 

de ensejar o acolhimento de sua pretensão (no sentido de que a multa 

deveria ser fi xada em valor certo já na sentença condenatória), haja 

vista que o próprio dispositivo legal em comento admite a condenação 

ao “pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano”.

5. A jurisprudência do STJ é prevalente no sentido de que a 

revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade 

administrativa reclama o reexame do conjunto fático-probatório 

dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, ressalvadas hipóteses 

excepcionais em que exsurja evidente desproporcionalidade entre a 

conduta do agente e as sanções aplicadas, o que não se verifi ca no 

presente caso.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, 

desprovido.

ACÓRDÃO

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

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer parcialmente 

do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de 

Faria, Napoleão Nunes Maia Filho e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. 

Ministro Relator.
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Brasília (DF), 26 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sérgio Kukina, Relator

DJe 11.5.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Cuida-se, na origem, de ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do 

Estado do Ceará em face de Antônio Helder Arcanjo, sob a alegação de que 

o réu, no exercício de suas funções como Secretário Municipal de Saúde de 

Santana do Acaraú/CE, “confessadamente” e “de forma rotineira”, teria assinado 

documentos atestando atendimentos de médicos e dentistas municipais 

integrantes do Programa de Saúde da Família, “que nunca se realizaram” (fl . 5).

Proposta a ação perante a Justiça estadual, o Juízo da Comarca de Santana 

do Acaraú/CE, com base no art. 109, I, da Constituição Federal, deu-se por 

incompetente e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

O Ministério Público Federal, então, ratifi cou os termos da exordial da 

ação e protestou pelo prosseguimento do feito.

Realizada a instrução processual, os pedidos ministeriais foram acolhidos 

e o réu foi condenado, nos termos do art. 10, XI, da Lei n. 8.429 (ato de 

improbidade que causou prejuízo ao Erário, consistente em “liberar verba 

pública sem estrita observância das normas pertinentes ou infl uir de qualquer 

forma para a sua aplicação irregular”). Foram impostas as seguintes penalidades: 

(I) ressarcimento dos danos patrimoniais, nos valores a serem apurados em 

liquidação de sentença, nos termos dos arts. 475-A e seguintes do CPC/1973; 

(II) pagamento de multa civil equivalente a 50% (cinquenta por cento) do dano 

a ser apurado em liquidação de sentença; (III) suspensão dos direitos políticos 

pelo prazo de 5 (cinco) anos; e (IV) proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de 5 (cinco) anos.

Na sequência, o ora recorrente opôs, sucessivamente, dois embargos de 

declaração, que não foram conhecidos pelo Juízo de primeiro grau.
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Inconformado, o réu interpôs apelação, que foi desprovida, à unanimidade, 

pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio de acórdão que recebeu a 

seguinte ementa (fl s. 1.918/1.923):

Constitucional, Processual Civil e Administrativo. Apelação. Ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa. Cerceamento do direito de defesa. 

Inocorrência. Pleno acesso aos autos, inclusive à mídia eletrônica juntada. 

Fundamentação sentencial. Coerência e suficiência. Inexistência de lacunas. 

Programa Federal Saúde da Família. Repasse de verbas ao Município. Inclusão 

fictícia, fraudulenta, de médicos e dentistas, servidores públicos municipais, 

no programa, para efeito de recebimento dos recursos públicos federais. Não 

prestação de serviços. Não efetivação do Programa Governamental de Saúde 

Pública. Comprovação dos atos ímprobos, por prova documental e testemunhal e 

por confi ssão do réu. Confi guração da hipótese do art. 10, XI, da Lei n. 8.429/1992. 

Alegação de “deslocamento” dos valores públicos destinados ao pagamento 

de médicos e dentistas, para outras necessidades do mesmo programa. Não 

comprovação. Ônus da prova. Art. 333, II, do CPC. Dano evidenciado. Quantifi cação 

a ser efetivada em fase executiva do julgado, para fins de ressarcimento. 

Possibilidade. Elemento subjetivo. Suficiência de culpa. Vontade consciente 

e livre de agir ilicitamente (dolo). Dosimetria da pena. Conformidade com os 

parâmetros do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 e com os princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade. Desprovimento do recurso.

1. Apelação interposta contra sentença de procedência do pedido de ação 

civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada com vistas à 

responsabilização do demandado por, na condição de Secretário Municipal 

de Saúde do Município de Santana do Acaraú/CE, atestar a realização de 

atendimentos médicos e odontológicos, no âmbito do PSF (Programa de Saúde 

da Família), por servidores públicos municipais da área da saúde, que nunca 

teriam se realizado, em razão do não cumprimento da jornada de trabalho 

correspondente, com danos aos cofres públicos.

2. Em 18.4.2011, Juízo a quo requisitou documentos à Municipalidade 

(contracheques dos médicos e dentistas vinculados ao PSF, da época em que o 

réu era o Secretário de Saúde da Edilidade). Contra essa decisão, não houve a 

interposição de recurso. Os documentos requisitados foram encaminhados pelo 

Município, em mídia eletrônica (CD-rom), juntada em 27.9.2011. Devidamente 

intimadas as partes a dizerem “sobre eventuais questões processuais que não 

tenham sido tratadas” naquela decisão anterior, “sob pena de reclusão da matéria”, 

nada disseram.

Intimado o réu, em específi co, para se pronunciar sobre as informações da 

Edilidade, limitou-se a afi rmar, sem trazer qualquer lastro fático ou probatório, 

que o conteúdo do CD-rom “não se encontra impresso nos autos, o que vem 

causando dificuldade à defesa”, pedindo, ele, a impressão das informações 
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contidas na mídia digital ou sua reprodução com entrega ao seu advogado. Em 

tempos de acessibilidade tecnológica e processo eletrônico, não é crível, sem que 

seja apresentada prova concreta, que a não impressão dos dados contidos em um 

CD-rom cause “difi culdade à defesa”. Ainda que assim não fosse, a condenação 

se sustentou nas várias provas coligidas aos autos (inclusive confissão do 

demandado), cuja força probatória não é eliminada - nem mesmo reduzida - pelas 

informações trazidas no CD-rom, que, portanto, é desimportante ao desfecho 

desta demanda, tanto que sequer foi referenciado, na fundamentação, pelo 

Juízo de Primeiro Grau. Não comprovado prejuízo à parte, não se invalida ato 

processual. Interessante notar, fi nalmente, que, embora existentes nos autos 2 

CD-roms (os dois sem transcrição impressa nos autos), o réu somente alegou 

prejuízo à sua defesa, quanto ao segundo, deixando de fazer qualquer alegação 

em relação ao primeiro juntado, exatamente o que traz suas afi rmações perante a 

Câmara Legislativa, com o reconhecimento da ilicitude perpetrada, reiterada em 

Juízo. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito 

de defesa.

3. A sentença, lavrada em nove laudas (das quais, seis foram dedicadas à 

fundamentação), mostra-se coerente e suficiente, nela não se enxergando 

qualquer lacuna passível de viciá-la por mácula aos arts. 128 e 458, II, do 

CPC e ao inciso IX, do art. 93 da CF/1988. Sobre o elemento subjetivo - que, 

segundo o apelante, teria sido esquecido pelo Julgador a quo, que não o 

teria analisado, especialmente ante a alegação do recorrente de que não teria 

agido de má-fé -, constou da sentença: “[...] vale observar que não é qualquer 

irregularidade ou ilegalidade cometida pelo agente público que confi gura ato 

de improbidade administrativa, é indispensável que haja, no caso concreto, a 

avaliação de elemento subjetivo do agente, pois o regime a ser observado é o da 

responsabilidade subjetiva./No que diz respeito ao art. 10 da Lei n. 8.429/1992, 

contudo, não é necessária a demonstração de conduta dolosa do agente, sendo 

admissível a modalidade culposa por expressa previsão legal [...] não há dúvidas 

de que houve conduta fraudulenta por parte do Réu, que autorizou a realização 

de declarações falsas a fi m de perceber recursos federais [...]”. O que o recorrente 

chama de omissão, em verdade, é uma tentativa de forçar a interpretação dos 

fatos segundo sua perspectiva, ou seja, “quer porque quer” o reconhecimento de 

uma suposta (inexistente, como se destacará) boa-fé. Rejeição da preliminar de 

nulidade da sentença por carência de fundamentação.

4. Institucionalmente, o Programa Federal Saúde da Família, vinculado ao 

Ministério da Saúde (que repassa, para tanto, recursos públicos federais aos 

Municípios), é conceituado, nos seguintes termos (http://dab.saude.gov.br/

atencaobasica.php): “A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação 

de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes 

são responsáveis pelo acompanhamento de um número defi nido de famílias, 

localizadas em uma área geográfi ca delimitada. As equipes atuam com ações 
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de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças 

e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A 

responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes 

saúde da família a necessidade de ultrapassar os limites classicamente defi nidos 

para a atenção básica no Brasil, especialmente no contexto do SUS./O trabalho 

de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente 

de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes 

da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde. As 

equipes são compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, 

conta ainda com: um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico 

em higiene dental”. A mesma fonte de informação destaca a importância da 

equipe de saúde: “Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no 

máximo, 4 mil habitantes, sendo a média recomendada de 3 mil habitantes de 

uma determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado 

à saúde. A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas 

de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-

se: como porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de 

saúde; por ter território definido, com uma população delimitada, sob a sua 

responsabilidade; por intervir sobre os fatores de risco aos quais a comunidade 

está exposta; por prestar assistência integral, permanente e de qualidade; por 

realizar atividades de educação e promoção da saúde./E, ainda: por estabelecer 

vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a população; por 

estimular a organização das comunidades para exercer o controle social das ações 

e serviços de saúde; por utilizar sistemas de informação para o monitoramento 

e a tomada de decisões; por atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias 

estabelecidas com diferentes segmentos sociais e institucionais, de forma a 

intervir em situações que transcendem a especifi cidade do setor saúde e que 

têm efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde dos indivíduos-

famílias-comunidade”. Ademais, de acordo com a Controladoria-Geral da União 

(http://www.cgu.gov.br/olhovivo/Recursos/Questionarios/arquivos/psf.pdf ): “O 

sucesso do programa depende do acompanhamento contínuo das famílias da 

comunidade por parte da Equipe de Saúde. Por isso, é de particular importância 

que médicos e demais profi ssionais da área médica (inclusive agentes de saúde) 

estejam cumprindo rigorosamente seus horários de trabalho”. Segundo a Portaria 

n. 648/2006, vigente à época dos fatos, devidamente destacada na sentença, 

está entre os “itens necessários à realização das Ações de Atenção Básica nos 

municípios e no Distrito Federal”, a existência de “equipe multiprofissional 

composta por médico, enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar de consultório 

dentário ou técnico em higiene dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de 

enfermagem e agente comunitário de saúde, entre outros”. Ademais, a mesma 

portaria fixa que o repasse dos recursos públicos no âmbito do Programa 

cessará no caso de “ausência de qualquer um dos profi ssionais da equipe por 

período superior a 90 (noventa) dias, com exceção dos períodos em que a 
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contratação de profi ssionais esteja impedida por legislação específi ca e/ou”, por 

“descumprimento da carga horária para os profi ssionais das Equipes de Saúde 

da Família ou de Saúde Bucal estabelecida nesta Política”. Finalmente, registre-

se a previsão da portaria, de que competirá às Secretarias Municipais de Saúde, 

“assegurar o cumprimento de horário integral - jornada de 40 horas semanais 

- de todos os profi ssionais nas equipes de saúde da família, de saúde bucal e de 

agentes comunitários de saúde [...]”.

5. O réu confessa que, ao se deparar com suposta difi culdade de contratar 

profi ssionais da área de saúde para a composição das equipes do Programa de 

Saúde da Família, resolveu adotar a seguinte “tática” para garantir o recebimento 

dos recursos públicos federais, o que qualifi cou como “arranjo administrativo”: 

“Observe-se que, pela legislação do PSF, cada ‘equipe de saúde’ precisa ter, no 

mínimo, um médico. Como resolver o problema? Se não há médicos, o Município 

perde a quota do programa./A solução encontrada e aplicada - não só em 

Santana do Acaraú, mas em todos os municípios - é utilizar os médicos que já são 

servidores municipais para que estes assinem pelo PSF [...] Trata-se, como se vê 

de mero ‘arranjo administrativo’, com o qual se completa a equipe do PSF. Mas, 

em vez de o dinheiro ser pago ao médico, é utilizado com os demais integrantes 

do grupo e com a compra de materiais (medicamentos, máquinas e acessórios 

etc). Eis a razão pela qual os médicos não se dedicam ao PSF: eles não são 

remunerados para isso. São servidores do Município, sua única fonte pagadora, e, 

portanto, dedicam-se aos seus cargos, e não ao programa federal”. Desse trecho da 

defesa prévia, reiterado nas outras peças de defesa e na apelação (e confi rmado 

pelos documentos, depoimento pessoal e testemunhas), extrai-se: que o réu 

tinha plena ciência da legislação de regência do Programa; que o réu, livre e 

conscientemente (dolo manifesto), vinculou, fícticiamente, o nome de médicos e 

dentistas, servidores públicos municipais da saúde, ao PSF, explicitando, quando 

demandado sobre a realidade, que eles, de fato, não prestavam serviço ao PSF, 

atuando apenas em seus cargos originários; que o réu prestou informações 

fraudulentas ao Ministério da Saúde, afi rmando estarem completas, quando, em 

verdade, não estavam, as equipes da saúde, de modo que os recursos públicos 

federais fossem liberados ao Município; que, com sua conduta, o Programa não 

se realizou (já que sua implementação escorreita dependia, como efetivamente 

depende, da completude das equipes de saúde, mormente quanto ao principal 

profi ssional envolvido, o médico).

6. Materialização do tipo do art. 10, XI, da Lei n. 8.429/1992: “liberar verba 

pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou infl uir de qualquer 

forma para a sua aplicação irregular”.

7. É certo que as hipóteses inscritas no art. 10 da Lei n. 8.429/1992 pressupõem 

a existência de dano, não impedindo, contudo, a condenação, o fato de esse 

prejuízo, embora efetivamente materializado, não estar, ainda, perfeitamente 

quantifi cado, quantifi cação que pode ser postergada à fase executiva.
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8. Ao, fraudulentamente, declarar a inteireza das equipes de saúde do PSF, 

para efeito de liberação dos recursos públicos federais do Programa, atestando 

a prestação de serviços médicos por profissionais que nunca estiveram, 

efetivamente, vinculados aos fi ns da ação governamental específi ca, não tendo, 

portanto, prestado os serviços atestados, o réu atingiu, gravemente, a saúde 

pública, ocasionando, inclusive, prejuízo aos cofres públicos, ante a inocuidade 

em que lançado o Programa, pela ausência de corpo profi ssional indispensável. 

Adicione-se que não se sustenta a tese do réu de que não ocorreram prejuízos, 

porquanto o dinheiro repassado teria sido “deslocado”, destinando-se a outros 

profi ssionais com atuação efetiva no Programa e à compra de medicamentos, 

equipamentos e maquinário. Veja-se que o réu não se limitou a formular negativa, 

em relação aos fatos trazidos pelo autor opondo às acusações ministeriais outros 

fatos, que, portanto, deveriam ser provados por quem os alegava (ou seja, 

pelo réu), a teor da regra de distribuição do ônus probatório, do art. 333, II, do 

CPC (o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modifi cativo ou extintivo do direito do autor”). Não tendo o réu trazido qualquer 

prova de que o dinheiro foi, de algum modo, revertido ao Programa (reversão 

afirmada pelo réu e, destarte, devendo ele demonstrá-la), tem-se como 

patente a ocorrência do dano, mormente porque, em termos concretos, ante a 

incompletude das equipes de saúde, o Programa tornou-se irrealizável, ainda 

que os recursos tivessem sido, comprovadamente, direcionados a outros itens 

de ação pública. Mutatis mutandis: “A indevida dispensa de licitação, por impedir 

que a administração pública contrate a melhor proposta, causa dano in re ipsa, 

descabendo exigir do autor da ação civil pública prova a respeito do tema” 

(STJ, 2T, REsp 817.921/SP, Rei. Ministro Castro Meira, julgado em 27.11.2012, DJe 

6.12.2012).

9. Para a confi guração de uma das hipóteses do art. 10 da Lei n. 8.429/1992 

basta a existência de culpa, não se exigindo dolo. In casu, contudo, para além da 

culpa grave, é evidente o dolo. “O STJ ostenta entendimento uníssono segundo 

o qual, para que seja reconhecida a tipifi cação da conduta do réu como incurso 

nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração 

do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos 

artigos 9o e II e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Precedentes: 

AgRg no AREsp 20.747/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

DJe 23.11.2011; REsp 1.130.198/RR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 

15.12.2010; EREsp 479.812/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 

Seção, DJe 27.9.2010; REsp 1.149.427/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, DJe 9.9.2010; e EREsp 875.163/RS, Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 30.6.2010” (STJ, 1T, AgRg no AREsp 55.315/SE, Rei. 

Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 19.2.2013, DJe 26.2.2013).

10. As sanções cominadas para a improbidade administrativa perpetrada 

estão de conformidade com o art. 12 da Lei n. 8.429/1992 e com os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade (ressarcimento dos danos patrimoniais, 
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nos valores apurados em sede de liquidação de sentença; pagamento de multa 

civil arbitrada no valor equivalente a 50% do dano a ser apurado em liquidação 

de sentença; suspensão de seus direitos políticos por 5 anos; proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos). A gravidade da ação do réu, 

que incluiu a prestação de informações falsas ao órgão federal, comporta essa

cumulação de sanções.

11. Pelo desprovimento da apelação.

O ora recorrente, então, opôs embargos de declaração, sustentando que 

teria havido omissão quanto às seguintes alegações: (I) inexistência de má-fé 

na realização da conduta tida como ímproba; (II) nulidade da sentença; (III) 

ausência de dano ao Erário; (IV) ofensa ao art. 333, I, do CPC/1973, pois, como 

“o réu não opôs às alegações do Ministério Público fatos impeditivos, modifi cativos 

ou extintivos do direito por este alegado”, mas “desmentiu-o (comprovando, por 

documentos, que os médicos não receberam valores indevidos)”, caberia ao órgão 

ministerial público a comprovação; (IV) violação ao art. 12 da LIA, pelas 

seguintes razões: a conduta do réu não pode ser considerada de elevada gravidade 

(consequentemente, a ele deveriam ter sido aplicadas sanções “mais leves”); não 

é possível aplicar multa em percentual incidente sobre valor desconhecido; não 

é razoável a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos, pois o réu não 

auferiu qualquer proveito patrimonial.

Os aclaratórios foram desprovidos, também de forma unânime, mediante o 

acórdão de fl s. 1.952/1.968.

Foi então que o réu interpôs o recurso especial, com fundamento no art. 

105, III, a, da CF/1988. Preliminarmente, afi rmou que houve ofensa ao art. 

535 do CPC/1973, pois a Corte de origem teria permanecido omissa quanto às 

questões veiculadas nos embargos de declaração.

Quanto às questões de fundo, afi rmou que foram violados os seguintes 

dispositivos:

(I) arts. 128, 458, I e II, 459 e 460 do CPC/1973, ante a nulidade da 

sentença, consubstanciada na ausência de apreciação da tese defensiva referente 

à ausência de má-fé do réu;

(II) art. 333, I e II, do CPC/1973, tendo em conta que cabia ao Ministério 

Público autor comprovar o pagamento indevido de médicos e dentistas 

integrantes do Programa de Saúde da Família, o que não teria ocorrido;



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

128

(III) art. 10 da Lei n. 8.429/1992, haja vista que não restou confi gurada, no 

caso, a “desonestidade” do gestor, fi cando, ao contrário, “patenteada sua boa-fé” (fl . 

1.976);

(IV) art. 12, também da LIA, porquanto: a) a conduta do réu “não poderia ser 

considerada grave”, o que ensejaria a aplicação de sanções “mais leves” (fl . 1.995); 

b) não caberia a aplicação de multa com base no valor do dano, já que esse, até 

o momento, é desconhecido; e c) a sanção de suspensão de direitos políticos se 

revela, no caso, “irrazoável”, dado que não houve proveito patrimonial por parte 

do recorrente.

O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral 

da República Moacir Guimarães Morais Filho, opinou “pelo não conhecimento e 

improvimento do recurso especial” (fl s. 2.065/2.071).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sérgio Kukina (Relator): Na espécie, foram atendidos 

os pressupostos gerais de recorribilidade: os documentos de fl s. 1.387 e 1.409 

revelam a regularidade da representação processual do recorrente; às fls. 

1.999/2.000, foram juntados documentos que comprovam o devido pagamento 

do preparo; ademais, o recurso é tempestivo (o acórdão proferido no julgamento 

dos embargos de declaração foi publicado em 19.7.2013 - fl . 1.969 e a petição 

recursal foi protocolada em 5.8.2013 - fl . 1.970).

Feitas essas anotações, passo ao exame das alegações do recorrente.

Inicialmente, esclareço que os arts. 459 e 460 do CPC/1973 não foram 

suscitados na apelação nem tampouco nos embargos de declaração (foram 

veiculados de modo inaugural no recurso especial). Portanto, não estava a Corte 

de origem obrigada a apreciar tais dispositivos, não havendo falar em omissão e, 

consequentemente, violação ao art. 535 do CPC/1973.

Quanto aos demais pontos abordados em sede preliminar (alusivos aos 

arts. 128 e 458 do CPC/1973), também não ocorreu ofensa ao art. 535 do 

CPC/1973, pois, como se verá adiante (pela transcrição de trechos do acórdão 

recorrido), a Corte de origem sobre eles se pronunciou de modo fundamentado, 

afastando expressamente a alegada nulidade da sentença e confirmando a 

presença do elemento subjetivo na conduta do réu, aplicando as respectivas 

sanções.
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Fixada essa premissa, considero oportuno transcrever as seguintes 

passagens do voto condutor do aresto impugnado (fl s. 1.924/1.930):

Em 18.4.2011, Juízo a quo requisitou documentos à Municipalidade 

(contracheques dos médicos e dentistas vinculados ao PSF, da época em que o 

réu era o Secretário de Saúde da Edilidade). Contra essa decisão, não houve a 

interposição de recurso. Os documentos requisitados foram encaminhados pelo 

Município, em mídia eletrônica (CD-rom), juntada em 27.9.2011. Devidamente 

intimadas as partes a dizerem “sobre eventuais questões processuais que não 

tenham sido tratadas” naquela decisão anterior, “sob pena de reclusão da 

matéria”, nada disseram. Intimado o réu, em específi co, para se pronunciar sobre 

as informações da Edilidade, limitou-se a afirmar, sem trazer qualquer lastro 

fático ou probatório, que o conteúdo do CD-rom “não se encontra impresso nos 

autos, o que vem causando difi culdade à defesa”, pedindo, ele, a impressão das 

informações contidas na mídia digital ou sua reprodução com entrega ao seu 

advogado.

Em tempos de acessibilidade tecnológica e processo eletrônico, não é crível, 

sem que seja apresentada prova concreta, que a não impressão dos dados 

contidos em um CD-rom cause “difi culdade à defesa”.

Ainda que assim não fosse, a condenação se sustentou nas várias provas 

coligidas aos autos (inclusive confi ssão do demandado), cuja força probatória 

não é eliminada - nem mesmo reduzida - pelas informações trazidas no CD-rom, 

que, portanto, é desimportante ao desfecho desta demanda, tanto que sequer foi 

referenciado, na fundamentação, pelo Juízo de Primeiro Grau.

Relembre-se que não comprovado prejuízo à parte, não se invalida ato 

processual.

[...]

Interessante notar, fi nalmente, que, embora existentes nos autos 2 CD-roms 

(os dois sem transcrição impressa nos autos), o réu somente alegou prejuízo à 

sua defesa, quanto ao segundo, deixando de fazer qualquer alegação em relação 

ao primeiro juntado, exatamente o que traz suas afi rmações perante a Câmara 

Legislativa, com o reconhecimento da ilicitude perpetrada, reiterada em Juízo.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por 

cerceamento do direito de defesa.

Sigo.

A sentença, lavrada em nove laudas (das quais, seis foram dedicadas 

à fundamentação), mostra-se coerente e suficiente, nela não se enxergando 

qualquer lacuna passível de viciá-la por mácula aos arts. 128 e 458, II, do CPC e ao 

inciso IX, do art. 93 da CF/1988.

Sobre o elemento subjetivo - que, segundo o apelante, teria sido esquecido 

pelo Julgador a quo, que não o teria analisado, especialmente ante a alegação 
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do recorrente de que não teria agido de má-fé -, constou da sentença: “[...] vale 

observar que não é qualquer irregularidade ou ilegalidade cometida pelo agente 

público que confi gura ato de improbidade administrativa, é indispensável que 

haja, no caso concreto, a avaliação de elemento subjetivo do agente, pois o 

regime a ser observado é o da responsabilidade subjetiva./No que diz respeito 

ao art. 10 da Lei n. 8.429/1992, contudo, não é necessária a demonstração de 

conduta dolosa do agente, sendo admissível a modalidade culposa por expressa 

previsão legal [...] não há dúvidas de que houve conduta fraudulenta por parte do 

Réu, que autorizou a realização de declarações falsas a fi m de perceber recursos 

federais [...]”.

O que o recorrente chama de omissão, em verdade, é uma tentativa de forçar 

a interpretação dos fatos segundo sua perspectiva, ou seja, “quer porque quer” o 

reconhecimento de uma suposta (inexistente, como se destacará) boa-fé.

Portanto, rejeição a preliminar de nulidade da sentença por carência de 

fundamentação.

Vou ao cerne.

Institucionalmente, o Programa Federal Saúde da Família, vinculado ao 

Ministério da Saúde (que repassa, para tanto, recursos públicos federais aos 

Municípios), é conceituado, nos seguintes termos (http://dab.saude.gov.br/

atencaobasica.php): “A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação 

de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes 

são responsáveis pelo acompanhamento de um número defi nido de famílias, 

localizadas em uma área geográfi ca delimitada. As equipes atuam com ações 

de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças 

e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A 

responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca para as equipes 

saúde da família a necessidade de ultrapassar os limites classicamente defi nidos 

para a atenção básica no Brasil, especialmente no contexto do SUS. O trabalho 

de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente 

de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes 

da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde. As 

equipes são compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, 

conta ainda com: um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico 

em higiene dental’.

A mesma fonte de informação destaca a importância da equipe de saúde: 

“Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no máximo, 4 mil 

habitantes, sendo a média recomendada de 3 mil habitantes de uma determinada 

área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das 

equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências 

e na mobilização da comunidade, caracterizando-se: como porta de entrada de 
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um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter território defi nido, 

com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir sobre 

os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta; por prestar assistência 

integral, permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e 

promoção da saúde. E, ainda: por estabelecer vínculos de compromisso e de co-

responsabilidade com a população; por estimular a organização das comunidades 

para exercer o controle social das ações e serviços de saúde; por utilizar sistemas 

de informação para o monitoramento e a tomada de decisões; por atuar de forma 

intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com diferentes segmentos 

sociais e institucionais, de forma a intervir em situações que transcendem a 

especifi cidade do setor saúde e que têm efeitos determinantes sobre as condições 

de vida e saúde dos indivíduos-famílias-comunidade”.

Ademais, de acordo com a Controladoria-Geral da União (http://www.cgu.gov.

br/olhovivo/Recursos/Questionarios/arquivos/psf.pdf ): “O sucesso do programa 

depende do acompanhamento continuo das famílias da comunidade por parte 

da Equipe de Saúde. Por isso, é de particular importância que médicos e demais 

profi ssionais da área médica (inclusive agentes de saúde) estejam cumprindo 

rigorosamente seus horários de trabalho”.

Segundo a Portaria n. 648/2006, vigente à época dos fatos, devidamente 

destacada na sentença, está entre os “itens necessários à realização das Ações 

de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal”, a existência de “equipe 

multiprofi ssional composta por médico, enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar 

de consultório dentário ou técnico em higiene dental, auxiliar de enfermagem ou 

técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, entre outros”.

Ademais, a mesma portaria fi xa que o repasse dos recursos públicos no âmbito 

do Programa cessará no caso de “ausência de qualquer um dos profi ssionais da 

equipe por período superior a 90 (noventa) duas, com exceção dos períodos em 

que a contratação de profi ssionais esteja impedida por legislação especifi ca e/ou”, 

por “descumprimento da carga horária para os profi ssionais das Equipes de Saúde 

da Família ou de Saúde Bucal estabelecida nesta Política”.

Finalmente, registre-se a previsão da portaria, de que competirá às Secretarias 

Municipais de Saúde, “assegurar o cumprimento de horário integral - jornada de 

40 horas semanais - de todos os profi ssionais nas equipes de saúde da família, de 

saúde bucal e de agentes comunitários de saúde [...]”.

O réu confessa que, ao se deparar com suposta dificuldade de contratar 

profi ssionais da área de saúde para a composição das equipes do Programa de 

Saúde da Família, resolveu adotar a seguinte “tática” para garantir o recebimento 

dos recursos públicos federais, o que qualifi cou como “arranjo administrativo”: 

“Observe-se que, pela legislação do PSF, cada ‘equipe de saúde’ precisa ter, no 

mínimo, um médico. Como resolver o problema? Se não há médicos, o Município 

perde a quota do programa. A solução encontrada e aplicada - não só em 

Santana do Acaraú, mas em todos os municípios - é utilizar os médicos que já são 
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servidores municipais para que estes assinem pelo PSF [...] Trata-se, como se vê 

de mero ‘arranjo administrativo’, com o qual se completa a equipe do PSF. Mas, 

em vez de o dinheiro ser pago ao médico, é utilizado com os demais integrantes 

do grupo e com a compra de materiais (medicamentos, máquinas e acessórios 

etc). Eis a razão pela qual os médicos não se dedicam ao PSF: eles não são 

remunerados para isso. São servidores do Município, sua única fonte pagadora, e, 

portanto, dedicam-se aos seus cargos, e não ao programa federal”.

Desse trecho da defesa prévia, reiterado nas outras peças de defesa e na 

apelação (e confi rmado pelos documentos, depoimento pessoal e testemunhas), 

extrai-se:

- que o réu tinha plena ciência da legislação de regência do Programa;

- que o réu, livre e conscientemente (dolo manifesto), vinculou, fi cticiamente, 

o nome de médicos e dentistas, servidores públicos municipais da saúde, ao 

PSF, explicitando, quando demandado sobre a realidade, que eles, de fato, não 

prestavam serviço ao PSF, atuando apenas em seus cargos originários;

- que o réu prestou informações fraudulentas ao Ministério da Saúde, 

afi rmando estarem completas, quando, em verdade, não estavam, as equipes da 

saúde, de modo que os recursos públicos federais fossem liberados ao Município;

- que, com sua conduta, o Programa não se realizou (já que sua implementação 

escorreita dependia, como efetivamente depende, da completude das equipes de 

saúde, mormente quanto ao principal profi ssional envolvido, o médico).

Desse modo, correta a sentença que entendeu materializado o tipo do art. 

10, XI, da Lei n. 8.429/1992: “liberar verba pública sem a estrita observância das 

normas pertinentes ou infl uir de qualquer forma para a sua aplicação irregular”.

Importante destacar, considerados os argumentos deduzidos pelo recorrente, 

que é certo que as hipóteses inscritas no art. 10 da Lei n. 8.429/1992 pressupõem 

a existência de dano, não impedindo, contudo, a condenação, o fato de esse 

prejuízo, embora efetivamente materializado, não estar, ainda, perfeitamente 

quantifi cado, quantifi cação que pode ser postergada à fase executiva.

Ao, fraudulentamente, declarar a inteireza das equipes de saúde do PSF, 

para efeito de liberação dos recursos públicos federais do Programa, atestado 

a prestação de serviços médicos por profissionais que nunca estiveram, 

efetivamente, vinculados aos fi ns da ação governamental específi ca, não tendo, 

portanto, prestado os serviços atestados, o réu atingiu, gravemente, a saúde 

pública, ocasionando, inclusive, prejuízo aos cofres públicos, ante a inocuidade 

em que lançado o Programa, pela ausência de corpo profi ssional indispensável.

Adicione-se que não se sustenta a tese do réu de que não ocorreram prejuízos, 

porquanto o dinheiro repassado teria sido “deslocado”, destinando-se a outros 

profi ssionais com atuação efetiva no Programa e à compra de medicamentos, 

equipamentos e maquinário.
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Veja-se que o réu não se limitou a formular negativa, em relação aos fatos 

trazidos pelo autor, opondo às acusações ministeriais outros fatos, que, portanto, 

deveriam ser provados por quem os alegava (ou seja, pelo réu), a teor da regra de 

distribuição do ônus probatório, do art. 333, II, do CPC (o ônus da prova incumbe 

“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifi cativo ou extintivo do 

direito do autor”).

Não tendo o réu trazido qualquer prova de que o dinheiro foi, de algum modo, 

revertido ao Programa (reversão afirmada pelo réu e, destarte, devendo ele 

demonstrá-la), tem-se como patente a ocorrência do dano, mormente porque, 

em termos concretos, ante a incompletude das equipes de saúde, o Programa 

tornou-se irrealizável, ainda que os recursos tivessem sido, comprovadamente, 

direcionados a outros itens de ação pública.

Mutatis mutandis: “A indevida dispensa de licitação, por impedir que a 

administração pública contrate a melhor proposta, causa dano in re ipsa, 

descabendo exigir do autor da ação civil pública prova a respeito do tema” 

(STJ, 2T, REsp 817.921/SP, Rei. Ministro Castro Meira, julgado em 27.11.2012, DJe 

6.12.2012).

Sobre a alegação do réu, de não demonstração de dolo, tem-se que, para 

a confi guração de uma das hipóteses do art. 10 da Lei n. 8.429/1992 basta a 

existência de culpa, não se exigindo dolo.

In casu, contudo, para além da culpa grave, é evidente o dolo.

Ressalte-se, sobre o tema, o seguinte julgado do STJ: “O STJ ostenta 

entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipifi cação da 

conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, 

é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo 

para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses 

do artigo 10. Precedentes: AgRg no AREsp 20.747/SP, Relator Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.11.2011; REsp 1.130.198/RR, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.12.2010; EREsp 479.812/SP, Relator Ministro 

Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27.9.2010; REsp 1.149.427/SC, Relator 

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.9.2010; e EREsp 875.163/RS, Relator 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30.6.2010” (STJ, 1T, AgRg 

no AREsp 55.315/SE, Rei. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 19.2.2013, DJe 

26.2.2013).

Finalmente, sobre a mensuração das penalidades realizada na sentença, tenho 

que as sanções cominadas para a improbidade administrativa perpetrada estão 

de conformidade com o art. 12 da Lei n. 8.429/1992 e com os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade (ressarcimento dos danos patrimoniais, nos 

valores apurados em sede de liquidação de sentença; pagamento de multa civil 

arbitrada no valor equivalente a 50% do dano a ser apurado em liquidação de 

sentença; suspensão de seus direitos políticos por 5 anos; proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, 
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direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos). A gravidade da ação do réu, que incluiu 

a prestação de informações falsas ao órgão federal, comporta essa cumulação de 

sanções.

[...]

Ora, a leitura desses trechos do aresto recorrido permite inferir que as 

instâncias de origem analisaram detidamente as teses defensivas (foi, inclusive, 

expressamente refutada a alegação de que o ora recorrente teria agido com “boa-

fé), concluindo pela confi guração do ato ímprobo.

Nesse contexto, o recorrente, ao insistir, uma vez mais, na alegação de que 

o argumento da sua defesa não foi apreciado, confunde negativa de prestação 

jurisdicional com decisão contrária aos seus interesses.

Por outro lado, quanto à sustentada violação ao art. 333, I, do CPC, não 

há como acolher a pretensão do recorrente. É que, no caso dos autos, o Tribunal 

a quo entendeu caber ao réu a demonstração de que os recursos públicos 

foram aplicados no Programa de Saúde da Família, na medida em que, em sua 

contestação, o demandado não se limitou a negar os fatos constitutivos afi rmados 

pelo Parquet, mas articulou, em acréscimo, fatos impeditivos, modifi cativos ou 

extintivos do direito do autor.

No ponto, o recorrente afi rma que não ter deduzido defesa de mérito 

indireta, razão pela qual o ônus probatório tocaria, com exclusividade, ao 

Ministério Público proponente da ação. De se observar, entretanto, que já o 

magistrado de primeiro grau cuidou de enfatizar que “nada há nos autos que 

demonstre que as verbas federais que formalmente teriam sido pagas aos médicos 

foram, de fato, destinadas à assistência médica prestada por meio do PSF. Por se tratar 

de fato impeditivo do direito autoral, o ônus da prova de tal afi rmação caberia ao réu 

(art. 333, II, CPC), não havendo nos autos qualquer documento que demonstre a 

afetação de tais verbas públicas” (fl . 1.798), cuja percepção foi reiterada no acórdão 

da Corte regional (fl . 1.929).

Nesse contexto, o que pretende o recorrente é, na verdade, rediscutir 

a distribuição dos ônus da prova, o que não é possível em recurso especial, 

ante a incidência da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido, menciono os seguintes 

precedentes:

Administrativo. Processual Civil. Juízo de admissibilidade do recurso especial. 

Aplicação da Súmula 282/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 182/STJ. 

Distribuição do ônus da prova. Verifi cação. Súmula 7/STJ.
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1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, de modo 

específi co, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar trânsito 

ao apelo especial. Incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como 

colocada a questão nas razões recursais, a fi m de aferir se houve ou não a correta 

distribuição do ônus da prova, implicaria novo exame do acervo fático-probatório 

constante dos autos e de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso 

especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 494.320/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 18.2.2016, DJe 24.2.2016)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental em recurso especial. 

Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Reconhecimento 

de contratação precária de servidores no período da vigência do certame. Direito 

à nomeação reconhecido pelo Tribunal de origem em conformidade com a 

jurisprudência desta Corte. Agravo regimental da Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais - CPRM desprovido.

1. É fi rme, nesta Corte, o entendimento de que deve ser reconhecido o direito 

subjetivo a nomeação aos candidatos aprovados fora das vagas em concurso 

público se, no prazo de validade do certame, suceder contratação precária para o 

preenchimento de vagas existentes do órgão, em preterição dos aprovados.

2. Assim, tendo o Tribunal de Origem reconhecido que houve contratação 

precária para a mesma função do candidato aprovado no concurso, à vista das 

provas realizadas nos autos, a mera expectativa de direito se transformou em 

direito subjetivo à nomeação.

3. A alegada violação aos arts. 332 e 333 do CPC, ao argumento de que as 

razões de decidir do julgado impugnado perpetraram indevida distribuição e 

inversão do ônus da prova, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da 

causa, o que encontra óbice em sede de Recurso Especial.

4. Agravo Regimental da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM 

desprovido.

(AgRg no REsp 1.487.753/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 10.11.2015, DJe 19.11.2015)

Do mesmo modo, quanto à contestada presença do elemento subjetivo 

da conduta do recorrente, a alteração das conclusões adotadas pela Corte 

de origem (que assentou, com firmeza, a presença de “dolo manifesto” - fl. 

1.928) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório 

constante dos autos, o que atrai a incidência, também quanto a esse ponto da 

controvérsia, da já mencionada Súmula 7/STJ.
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Também no que atine às sanções aplicadas ao recorrente, não procede a 

alegação de que seria ilegítima a condenação ao pagamento de multa civil em 

percentual incidente sobre o valor dos prejuízos causados aos cofres públicos, 

cuja quantia ainda haverá de ser apurada em ordenada liquidação de sentença.

Com efeito, nas condenações por ato de improbidade administrativa, 

a apuração do valor do dano em futura liquidação tem sido aceita pela 

jurisprudência desta Corte Superior, de que são exemplos os precedentes 

consubstanciados nos EDcl no REsp 1.164.881/MG, Segunda Turma, Relator 

Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9.8.2011 e no REsp 1.197.136/MG, 

Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10.9.2013.

Convém relembrar, em reforço a esse entendimento, que a Lei n. 

4.717/1965 (Lei da Ação Popular), em seu art. 14, caput, estabelece que, se 

o valor da lesão ao Erário “depender de avaliação ou perícia, será apurado na 

execução”.

Mais recentemente, a Lei n. 12.846/2013 (que “dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a adminstração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências”), 

conhecida como Lei Anticorrupção, dispôs que “a condenação torna certa a obrigação 

de reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em 

posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença” (parágrafo único do 

art. 21).

Ora, se possível é remeter à ulterior liquidação de sentença a apuração 

do valor do dano ao erário, possível também será fi xar a pena de pagamento 

de multa em percentual sobre o montante do dano a ser revelado em vindoura 

etapa liquidatória.

De fato, o art. 12, II, da LIA dispõe que, em caso de condenação pela prática 

dos atos de que trata o art. 10 do mesmo diploma (atos que causam prejuízo 

ao erário, como ocorreu na presente hipótese), o responsável estará sujeito à 

condenação ao “pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano”.

Como se vê, não desponta desse dispositivo invocado pelo recorrente 

(dado por violado), mandamento que ampare sua pretensão, sobre a pretensa 

necessidade de que a multa deveria ser fi xada, desde a sentença condenatória, 

em valor exato.

Por fi m, anoto que a jurisprudência desta Corte se revela prevalente no 

sentido de que a revisão das penalidades aplicadas em ações de improbidade 

administrativa implica no inviável reexame do conjunto fático-probatório dos 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 75-191, julho/setembro 2016 137

autos (o que, como visto, esbarra na citada Súmula 7/STJ), ressalvadas hipóteses 

excepcionais, nas quais exsurja evidente desproporcionalidade entre a conduta 

do agente e as sanções aplicadas. Nessa linha de percepção, confi ra-se o seguinte 

precedente:

Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Medida cautelar de 

indisponibilidade de bens. Confi guração do periculum in mora. Entendimento 

firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA. Constrição. 

Proporcionalidade. Pretensão recursal que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 

n. 1.366.721/BA, Relator p/ acórdão Min. Og Fernandes, publicado em 19.9.2014, 

fi rmou o entendimento de que há periculum in mora nos casos de decretação 

da medida cautelar de indisponibilidade de bens, não estando condicionado à 

comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência 

de fazê-lo, sendo possível a sua decretação quando presentes fortes indícios da 

prática de atos de improbidade administrativa.

2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da 

proporcionalidade da constrição, bem como da participação de cada um dos 

recorrentes na prática do ato ímprobo e a sua contribuição para o dano provocado 

ao erário, demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é 

vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea “c” do 

permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos 

em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, 

do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso, o recorrente não realizou o devido cotejo 

analítico, nem demonstrou a existência de similitude fática e jurídica entre os 

arestos confrontados.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 341.211/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 

julgado em 9.6.2015, DJe 17.6.2015)

No caso, tendo em conta a gravidade da conduta do réu e a existência de 

dano ao Erário, considero que as sanções foram adequadamente aplicadas. De 

fato, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder 

Público foram impostas em seu grau mínimo, enquanto que a multa pecuniária 

não superou a quarta parte do máximo cominado para a hipótese (até duas vezes 

o valor do dano).

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, a 

ele nego provimento.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.478.735-SE (2014/0221225-8)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Procurador: Procuradoria-Geral Federal - PGF

Recorrido: Mario Marques da Paixão

Advogados: Vanessa Garcia de Morais

Ricardo Alexandre de Matos Ramos

EMENTA

Previdenciário. Recurso Especial. Art. 103 da Lei n. 8.213/1991. 

Não aplicação do prazo decadencial aos pedidos de revisão que 

envolvem períodos de tempo de serviço não examinados pela 

Administração. Revisão do benefício devida, porquanto se trata de 

pretensão ainda não apreciada pela Administração. Precedentes: 

AgRg no REsp 1.491.215/PR, rel. Min. Og Fernandes, DJe 

14.8.2015; REsp 1.429.312/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe 28.5.2015; AgRg no AgRg no AREsp 598.206/PR, rel. Min. 

Humberto Martins, DJe 11.5.2015; EDcl no REsp 1.491.868/RS, rel. 

Min. Herman Benjamin, DJe 23.3.2015. Recurso Especial do INSS a 

que se nega seguimento.

1. O prazo decadencial, previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, 

não pode alcançar questões que não foram aventadas quando do 

deferimento do benefício e que, portanto, obviamente, não foram 

objeto de apreciação pela Administração.

2. No caso dos autos, o autor busca a revisão do ato de concessão 

de sua aposentadoria, mediante o reconhecimento no período em 

que trabalhou junto às Empresas Rede Ferroviária Federal-RFFSA 

e Ferrovia Centro-Atlântica S.A., em decorrência de sentença 

homologatória trabalhista transitada em julgado; neste caso, o prazo 

para a averbação desse tempo de serviço rodoviário e para a obtenção 

dos direitos subjetivos dele decorrentes conta-se da data do trânsito 

em julgado da sentença judicial trabalhista que reconheceu, em favor 

do Trabalhador, o referido tempo de serviço.
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3. Como consignado pela Corte de origem, tal período não foi 

analisado pela Administração no momento de concessão do benefício, 

uma vez que a DIB é de 1997, enquanto, apenas em 20.8.2011, a 

sentença trabalhista reconheceu o tempo de trabalho que o segurado 

pretende ver acrescido no cálculo de seu benefício, razão pela qual 

não há que se falar em decadência da pretensão revisional, uma vez 

que na data da concessão tal período não foi objeto da apreciação da 

Administração.

4. O reconhecimento do direito à revisão nessas hipóteses visa 

a tornar efetivo o direito à proteção social, assegurando o direito 

de os segurados terem revisados seus benefícios analisando, a RMI 

mais vantajosa, já incorporada ao seu patrimônio jurídico; eventual 

orientação em sentido contrário causaria visível prejuízo ao trabalhador, 

indo por conseguinte, na contramão da interpretação das normas do 

Direito Previdenciário.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega seguimento.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do 

Sr. Ministro Sérgio Kukina, por unanimidade, negar seguimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) (voto-

vista) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedido o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília (DF), 24 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 22.6.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se de Recurso 

Especial interposto pelo INSS com fundamento na alínea a do art. 105, III da 
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Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão do Tribunal Regional 

Federal da 5a. Região, assim ementado:

Previdenciário. Processual Civil. Revisão. RMI. Aposentadoria. Adicional de 

periculosidade. Sentença homologatória proferida em sede de reclamação 

trabalhista. Incidência. Salário de contribuição. Lei n. 8.212/1991. Juros moratórios. 

Honorários advocatícios.

1. Caso em que o Autor requer a revisão da RMI do benefício previdenciário de 

aposentadoria por tempo de contribuição que percebe, para que seja considerado 

o pagamento do percentual de 30% (trinta por cento) de periculosidade, no 

período em que trabalhou junto às Empresas Rede Ferroviária Federal - RFFSA 

e Ferrovia Centro-Atlântica S.A., em decorrência de sentença homologatória 

trabalhista transitada em julgado.

2. “As verbas recebidas por força de sentença trabalhista integram o salário 

de contribuição, para fi ns de concessão de benefício previdenciário”, de acordo 

com o art. 28, da Lei n. 8.212/1991, “in verbis”: “Art. 28. Entende-se por salário-de-

contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em 

uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, 

devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais 

sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, 

quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do 

empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, 

de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação 

dada pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997)”

3. Apelado que faz jus à revisão pleiteada, computando-se o valor 

correspondente às verbas trabalhistas recebidas judicialmente, no período 

básico de cálculo do benefício que recebe, tendo em vista a decisão proferida 

pela Justiça do Trabalho, e ao pagamento das parcelas devidas, a contar da 

data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, como 

determinado pelo MM. Juiz sentenciante.

4. Critérios de atualização monetária e remuneração da mora pelos índices 

ofi ciais da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009.

5. Apelação improvida. Remessa Necessária provida, em parte (item 4).

2. Alega o INSS violação aos arts. 535 do CPC e 103 da Lei n. 8.213/1991, 

aos seguintes argumentos: (a) o acórdão recorrido, a despeito da oposição de 

Embargos de Declaração, permaneceu omisso; (b) o acórdão recorrido está em 

dissonância com o entendimento fi rmado no Recurso Especial Representativo 

da Controvérsia, 1.309.529/PR, no qual se fi xou a orientação de que o prazo 
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decadencial previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991 se aplica a todos os 

benefícios, mesmo que concedidos antes do dispositivo legal.

3. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Inicialmente, 

não há como acolher a alegada violação ao art. 535 do CPC, visto que a 

lide foi solvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa 

daquela almejada pelo ora agravante. Todas as questões postas em debate foram 

efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justifi casse o manejo 

dos Embargos Declaratórios. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do 

pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

2. Com efeito, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados 

com a fi nalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou 

de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, 

em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente 

proferido. É de salientar que, tendo encontrado motivação suficiente para 

fundar a decisão, não fi ca o órgão julgador obrigado a responder, um a um, os 

questionamentos suscitados pelas partes.

3. Neste sentido, os seguintes precedentes:

Processual Civil. Agravo regimental. Ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC. 

Inocorrência. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula n. 280 do STF, por 

analogia.

1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses 

levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que 

as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em 

obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza 

ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC. Precedente.

(...).

4. Agravo regimental não provido (AgRg no Ag 1.399.171/RJ, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 21.6.2011).

Processual Civil. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Art. 544, CPC. Arts. 

258, 259 e 260 do CPC. Embargos de declaração. Questão nova. Violação ao art. 

535, II do CPC. Inexistência. Prequestionamento ausente. Súmulas 282 e 256/STF. 

Honorários advocatícios. Análise de matéria fático-probatória. Súmula n. 7/STJ. 

Incidência.
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1. A ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC inexiste quando o Tribunal de origem, 

embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e sufi ciente sobre a questão 

posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, 

os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham 

sido sufi cientes para embasar a decisão.

2. Os embargos de declaração, como apelo de integração que é, não admite 

a formulação de pedido novo, com efeitos modifi cativos, razão pela qual só seria 

cabível falar-se em omissão se o tribunal a quo em sede de remessa ofi cial, tivesse 

se omitido da apreciação da extensão da sentença proferida em desfavor do ente 

público interessado ou de questões que obrigatoriamente devessem ter e não 

tivessem sido apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

3. Assim, tendo em vista que na presente demanda a matéria referente ao 

princípio da causalidade e à coincidência entre o valor da causa e o valor da 

condenação, somente foram submetidas ao crivo do Judiciário em sede de 

embargos de declaração opostos a aresto prolatado em apelação, a referida 

questão só poderia ser objeto de pronunciamento da Corte de origem 

se cognoscível fosse de ofício, o que não é o caso. O próprio tribunal a quo 

constatou a inovação no pedido conforme se verifi ca do trecho do acórdão dos 

embargos de declaração, a seguir transcrito: “(...) a embargante pretende, com 

estes declaratórios, inovar na questão jurídica trazida na sua apelação, o que não 

se admite nesta sede.”(fl s. 118)

(...).

11. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag 1.267.512/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 

DJe 17.8.2010).

4. No mais, depreende-se dos autos que o autor busca a revisão do ato de 

concessão de sua aposentadoria, mediante o reconhecimento no período em 

que trabalhou junto às Empresas Rede Ferroviária Federal-RFFSA e Ferrovia 

Centro-Atlântica S.A., em decorrência de sentença homologatória trabalhista 

transitada em julgado.

5. Como consignado pela Corte de origem, tal período não foi analisado 

pela Administração no momento de concessão do benefício, uma vez que a DIB 

é de 1997, enquanto, apenas em 20.8.2011, a sentença trabalhista reconheceu 

o tempo de trabalho que o segurado pretende ver acrescido no cálculo de seu 

benefício.

6. Razão pela qual não há que se falar em decadência da pretensão 

revisional, uma vez que, na data da concessão, tal período não foi objeto da 

apreciação da Administração.

7. De fato, nos pleitos previdenciários, não é incomum que o indivíduo não 

consiga, ao tempo do requerimento do benefício, comprovar todos os vínculos 
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previdenciários acumulados em décadas de trabalho, por isso não faz sentido 

submeter a prazos decadenciais tais períodos não arguidos, que não tenham 

manifestação expressa da Administração.

8. Não é demais frisar que a Autarquia Previdenciária, o INSS, em seus 

atos normativos, reconhece ao segurado o direito de averbar tempo de serviço a 

qualquer tempo.

9. Seguindo essa fundamentação, esta Corte consolidou o entendimento 

de não incidir o prazo decadencial, previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, à 

pretensão do segurado de incluir períodos sobre os quais não houve manifestação 

da Administração. Confi ram-se, a propósito, os seguintes julgados:

Previdenciário. Benefício. Revisão. Questões não discutidas no ato 

administrativo. Decadência. Art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991. Não incidência.

1. “A Segunda Turma desta Corte, em decisão unânime, fi rmou entendimento 

no sentido de que ‘a decadência prevista no artigo 103 da Lei n. 8.213/1991 

não alcança questões que não restaram resolvidas no ato administrativo que 

apreciou o pedido de concessão do benefício. Isso pelo simples fato de que, 

como o prazo decadencial limita a possibilidade de controle de legalidade do 

ato administrativo, não pode atingir aquilo que não foi objeto de apreciação 

pela Administração’ (AgRg no REsp 1.407.710/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma)” (AgRg no AgRg no AREsp 598.206/PR, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 5.5.2015, DJe 11.5.2015).

2. Decisão mantida.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1.491.215/PR, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14.8.2015).

Previdenciário. Recurso especial. Aposentadoria por tempo de serviço/

contribuição. Revisão da renda mensal inicial. Cômputo de tempo rural. 

Decadência. Não ocorrência. Tema não apreciado pela Administração 

previdenciária quando concedido o benefício. Recurso especial conhecido e não 

provido.

1. De acordo com os Recursos Especiais Repetitivos 1.309.529/PR e 1.326.114/

SC, incide o prazo de decadência do artigo 103 caput da Lei n. 8.213/1991, 

instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, 

ao benefício concedido anteriormente a esse preceito normativo, com termo a 

quo a contar da sua vigência, isto é, 28.6.1997.

2. É possível afi rmar que por ato de concessão deve ser entendida toda matéria 

relativa aos requisitos e critérios de cálculo do benefício submetida ao INSS no 

requerimento do benefício, do que pode resultar o deferimento ou indeferimento 

do pleito.
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3. No presente caso, a pretensão veiculada consiste na revisão da renda mensal 

inicial do benefício em razão de tempo rural não computado, tema não apreciado 

pela Administração. Por isso não há falar em decadência.

4. Recurso especial conhecido e não provido (REsp 1.429.312/SC, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe 28.5.2015).

Processual Civil. Agravo regimental. Recurso especial deserto. Beneficiário 

da AJG. Desnecessidade de nova comprovação. Decisão da Presidência 

reconsiderada. Previdenciário. Benefício. Art. 103 da a Lei n. 8.213/1991. 

Decadência. Não ocorrência. Matéria não discutida no processo administrativo.

1. A Segunda Turma desta Corte, em decisão unânime, fi rmou entendimento 

no sentido de que “a decadência prevista no artigo 103 da Lei n. 8.213/1991 

não alcança questões que não restaram resolvidas no ato administrativo que 

apreciou o pedido de concessão do benefício. Isso pelo simples fato de que, 

como o prazo decadencial limita a possibilidade de controle de legalidade do 

ato administrativo, não pode atingir aquilo que não foi objeto de apreciação 

pela Administração” (AgRg no REsp 1.407.710/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma).

2. Não opera decadência, abarcada pelo art. 103 da Lei n. 8.213/1991, em 

relação ao direito não apreciado no processo administrativo, sobre o qual incide 

apenas o prazo prescricional.

Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg no AREsp 598.206/PR, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJe 11.5.2015).

Processual Civil e Previdenciário. Embargos de declaração no agravo regimental 

no recurso especial. Benefício previdenciário. Revisão da RMI. Decadência. 

Recursos Especiais Repetitivos 1.309.529/PR e 1.326.114/SC. Decadência afastada 

no caso. Tema não submetido à Administração previdenciária. Embargos de 

declaração acolhidos para sanar omissão com efeito modifi cativo ao julgado.

1. Há decadência do direito de o segurado do INSS revisar seu benefício 

previdenciário concedido anteriormente ao prazo previsto no caput do art. 103 

da Lei n. 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória n. 1.523-9/1997 (D.O.U 

28.6.1997), posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997, se transcorrido o 

decênio entre a publicação da citada norma e o ajuizamento da ação, conforme 

orientação reafirmada nos Recursos Especiais Repetitivos 1.309.529/PR e 

1.326.114/SC.

2. No caso, não tendo sido discutida certa questão jurídica quando da 

concessão do benefício (reconhecimento do tempo de serviço especial), não 

ocorre decadência para essa questão. Efetivamente, o prazo decadencial não 

pode alcançar questões que não se aventaram por ocasião do deferimento do 

benefício e que não foram objeto de apreciação pela Administração.
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3. Embargos de Declaração acolhidos como efeito modifi cativo para sanar 

omissão e restabelecer o acórdão proferido pelo origem (EDcl no REsp 1.491.868/

RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.3.2015).

10. Destaco que o reconhecimento do direito adquirido nessas hipóteses 

visa tornar efetivo o direito à proteção social, assegurando o direito de os 

segurados terem concedidos ou revisados seus benefícios analisando a RMI mais 

vantajosa, já incorporada ao seu patrimônio jurídico, eventual orientação em 

sentido contrário causaria visível prejuízo ao trabalhador, indo por conseguinte, 

na contramão da interpretação das normas do Direito Previdenciário.

11. De fato, o curso do desenvolvimento da relação jurídica previdenciária 

não é estático, o tempo de serviço incorpora-se progressivamente ao patrimônio 

jurídico do Segurado. Assim, tendo em vista a distância que separa o início das 

atividades laborais de um indivíduo do momento em que ele completa todos 

os requisitos para a aposentadoria, a realidade é que nem sempre é possível a 

comprovação, a um só tempo, de toda sua atividade laborativa. Não faz sentido, 

portanto, submeter tais condições a prazos prescricionais ou decadenciais.

12. Não é demais frisar que a própria Autarquia, em sua atividade 

administrativa, reconhece, a qualquer tempo, o direito de o Segurado averbar o 

tempo de serviço, como regra geral, mediante o recolhimento das contribuições, 

ainda nas hipóteses em que já esteja confi gurada a decadência do direito da 

Fazenda de cobrar as contribuições devidas.

13. Registre-se, por fi m, que a IN 45/2010, do INSS, prevê expressamente, 

em seu art. 45, que no caso de inclusão de novos períodos de trabalho não 

utilizados no órgão de destino da CTC, não se aplica o prazo decadencial.

14. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial do INSS. É 

como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sérgio Kukina: Excelentíssimos pares, considerando que o 

presente recurso especial traz controvérsia acerca da incidência do caput do art. 

103 da Lei n. 8.213/1991, dispositivo legal que já foi objeto de exame nos REsp’s 

1.309.529/PR e 1.326.114/SC, ambos da relatoria do Min. Herman Benjamin, 

pelo rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), pedi vista dos autos para 

melhor análise da questão e, assim, inteirar-me quanto à aplicação da teoria das 

distinções (distinguishing) ao caso concreto.
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Pois bem, conforme se infere da exordial de fl s. 3/8, a parte autora ajuizou 

ação revisional de benefício previdenciário em face do INSS, em decorrência 

de reconhecimento, em sentença trabalhista, do direito a percentual de 

periculosidade (30%), não pago no momento da concessão administrativa de sua 

aposentadoria.

Historiam os autos que o benefício foi concedido em 9.10.1997 (fl . 4). 

A decisão do juízo de primeiro grau consignou que “a sentença trabalhista 

homologatória de acordo transitou em julgado no dia 14.12.2000 (f. 69), a autora 

requereu administrativamente a revisão do benefício em 30.1.2003, o requerimento 

administrativo foi negado em 30.5.2003 (f. 10) e que a demanda foi proposta em 

17.12.2010 (data do protocolo)” (fl . 317).

Assim, de plano, percebe-se que a matéria ora discutida não guarda 

similitude fático-jurídica com a controvérsia instaurada nos sobreditos 

repetitivos, na medida em que, no caso em análise, o benefício foi concedido 

já na vigência da atual redação do art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991 (cf. Lei 

n. 9.528/1997), enquanto nos REsp’s 1.309.529/PR e 1.326.114/SC a celeuma 

instaurada consistia em defi nir a incidência do citado normativo aos benefícios 

deferidos em época anterior à modifi cação implementada pela citada Lei n. 

9.528/1997, no que implantou o prazo decadencial de dez anos para a revisão de 

benefícios previdenciários.

Confira-se, a tal propósito, a ementa do repetitivo por primeiro 

mencionado, verbis:

Previdenciário. Matéria repetitiva. Art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. 

Recursos representativos de controvérsia (REsps 1.309.529/PR e 1.326.114/

SC). Revisão do ato de concessão de benefício previdenciário pelo segurado. 

Decadência. Direito intertemporal. Aplicação do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, com 

a redação dada pela MP n. 1.523-9/1997, aos benefícios concedidos antes desta 

norma. Possibilidade. Termo a quo. Publicação da alteração legal.

Agravo regimental. Indeferimento de intervenção como “amicus curiae” e de 

sustentação oral. Agravo regimental da CFOAB

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Omissis.

5. Omissis.

7. Omissis.

Matéria submetida ao regime do art. 543-C do CPC
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8. Trata-se de pretensão recursal do INSS com o objetivo de declarar a 

decadência do direito do recorrido de revisar benefícios previdenciários anteriores 

ao prazo do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória n. 1.523-

9/1997 (D.O.U 28.6.1997), posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997, por ter 

transcorrido o decênio entre a publicação da citada norma e o ajuizamento da 

ação.

9. Dispõe a redação supracitada do art. 103: “É de dez anos o prazo de 

decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês 

seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do 

dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória defi nitiva no âmbito 

administrativo.”

Situação análoga. Entendimento da Corte Especial

10. Em situação análoga, em que o direito de revisão é da Administração, a 

Corte Especial estabeleceu que “o prazo previsto na Lei n. 9.784/1999 somente 

poderia ser contado a partir de janeiro de 1999, sob pena de se conceder efeito 

retroativo à referida Lei” (MS 9.122/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, 

DJe 3.3.2008).

No mesmo sentido: MS 9.092/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Corte Especial, 

DJ 25.9.2006; e MS 9.112/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 

14.11.2005.

O objeto do prazo decadencial

11. O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 

n. 8.213/1991 é o direito de revisão dos benefícios, e não o direito ao benefício 

previdenciário.

12. O direito ao benefício está incorporado ao patrimônio jurídico, e não é 

possível que lei posterior imponha sua modifi cação ou extinção.

13. Já o direito de revisão do benefício consiste na possibilidade de o segurado 

alterar a concessão inicial em proveito próprio, o que resulta em direito exercitável 

de natureza contínua sujeito à alteração de regime jurídico.

14. Por conseguinte, não viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito 

a aplicação do regime jurídico da citada norma sobre o exercício, na vigência 

desta, do direito de revisão das prestações previdenciárias concedidas antes da 

instituição do prazo decadencial.

Resolução da tese controvertida

15. Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, instituído 

pela Medida Provisória n. 1.523-9/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, no direito 

de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito 

normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997).
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16. No mesmo sentido, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da 

Corte Especial e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da 

mudança de competência instituída pela Emenda Regimental STJ 14/2011, fi rmou 

o entendimento, com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos 

antes da Medida Provisória n. 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da 

Lei de Benefícios, de que “o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da 

ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor 

a norma fi xando o referido prazo decenal (28.6.1997)” (REsp 1.303.988/PE, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 21.3.2012).

Caso concreto

17. Concedido, no caso específico, o benefício antes da Medida Provisória n. 

1.523-9/1997 e havendo decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação 

dessa norma e o ajuizamento da ação com o intuito de revisão de ato concessório ou 

indeferitório, deve ser extinto o processo, com resolução de mérito, por força do art. 

269, IV, do CPC.

18. Agravos Regimentais não providos e Recurso Especial provido.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do 

STJ.

(REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 

28.11.2012, DJe 4.6.2013 - grifo nosso)

Nessa perspectiva, resta indene de dúvidas que, cuidando-se de benefício 

concedido já sob a regência da legislação que passou a estipular a observância 

do prazo decadencial decenal para revisão (caso dos autos), a data da concessão 

do próprio benefício que se pretende revisar é que servirá de marco inicial para 

a contagem da decadência, salvo situações excepcionais, como a retratada nos 

presentes autos.

No caso concreto, as duas instâncias ordinárias, ao analisar a questão, 

afastaram a decadência do direito de revisão, fazendo-o sob os seguintes 

fundamentos:

Sentença (fl . 315):

No caso dos autos, verifi co que não deve ser aplicado como termo a quo para 

a contagem do prazo decadencial previsto na Medida Provisória n. 1.523-9, de 

27.6.1997, qual seja, a data da concessão do benefício, que no presente caso tem 

DIB em 1997.

É que a parte ativa requer a revisão da RMI para fazer incluir na base de cálculo 

do salário-de-benefício verbas trabalhistas concedidas por sentença apenas em 

20.8.2001.



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 75-191, julho/setembro 2016 149

Assim, entendo que o termo inicial de contagem do prazo decadencial, nesses 

casos, deve ser o trânsito em julgado da ação trabalhista.

Acórdão da Apelação:

Destaco que bem andou o ilustre magistrado “a quo” ao afastar as prejudiciais 

de decadência e de prescrição do fundo de direito e de acatar a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco do ajuizamento da ação, 

suscitadas pelo INSS.

Quanto a esses pontos, subscrevo, sem ressalvas, as bem-lançadas razões 

de decidir postas na decisão saneadora, adotando-as como razões de decidir. 

Ditos fundamentos fi cam fazendo parte deste voto, independentemente de aqui 

estarem reproduzidos. A prejudicial, portanto, fi ca de logo rejeitada e a preliminar, 

acatada.

À sua vez, na análise do presente recurso especial, o douto relator, Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, assim se manifestou:

5. Como consignado pela Corte de origem, tal período não foi analisado pela 

Administração no momento de concessão do benefício, uma vez que a DIB é 

de 1997, enquanto, apenas em 20.8.2011, a sentença trabalhista reconheceu o 

tempo de trabalho que o segurado pretende ver acrescido no cálculo de seu 

benefício.

6. Razão pela qual não há que se falar em decadência da pretensão revisional, 

uma vez que, na data da concessão, tal período não foi objeto da apreciação da 

Administração.

7. De fato, nos pleitos previdenciários, não é incomum que o indivíduo não 

consiga, ao tempo do requerimento do benefício, comprovar todos os vínculos 

previdenciários acumulados em décadas de trabalho, por isso não faz sentido 

submeter a prazos decadenciais tais períodos não arguidos, que não tenham 

manifestação expressa da Administração.

8. Não é demais frisar que a Autarquia Previdenciária, o INSS, em seus atos 

normativos, reconhece ao segurado o direito de averbar tempo de serviço a 

qualquer tempo.

9. Seguindo essa fundamentação, esta Corte consolidou o entendimento 

de não incidir o prazo decadencial, previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, à 

pretensão do segurado de incluir períodos sobre os quais não houve manifestação 

da Administração. Confi ram-se, a propósito, os seguintes julgados:

Previdenciário. Benefício. Revisão. Questões não discutidas no ato 

administrativo. Decadência. Art. 103, caput, da Lei n. 8.213/1991. Não 

incidência.
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1. “A Segunda Turma desta Corte, em decisão unânime, firmou 

entendimento no sentido de que ‘a decadência prevista no artigo 103 da 

Lei n. 8.213/1991 não alcança questões que não restaram resolvidas no ato 

administrativo que apreciou o pedido de concessão do benefício. Isso pelo 

simples fato de que, como o prazo decadencial limita a possibilidade de 

controle de legalidade do ato administrativo, não pode atingir aquilo que 

não foi objeto de apreciação pela Administração’ (AgRg no REsp 1.407.710/

PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma)” (AgRg no AgRg 

no AREsp 598.206/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 5.5.2015, DJe 11.5.2015).

2. Decisão mantida.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 

1.491.215/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14.8.2015).

[...]

9. Destaco que o reconhecimento do direito adquirido nessas hipóteses visa 

tornar efetivo o direito à proteção social, assegurando o direito de os segurados 

terem concedidos ou revisados seus benefícios analisando a RMI mais vantajosa, 

já incorporada ao seu patrimônio jurídico.

10. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial do INSS.

Entretanto, pedindo vênia ao culto relator, compreendo que a tese de “não 

incidir o prazo decadencial, previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, à pretensão do 

segurado de incluir períodos sobre os quais não houve manifestação da Administração”, 

carece do necessário prequestionamento.

Isto porque o acórdão recorrido se limitou a decidir a questão a partir da 

circunstância de que o reconhecimento do “plus” reivindicado pelo benefi ciário 

autor decorreu de posterior reclamatória trabalhista por ele ajuizada, sem levar 

em conta se houve ou não o prévio exame de tal pretensão pelo INSS, mas 

considerando que o trânsito em julgado da respectiva sentença laboral é que 

deverá balizar o termo inicial da contagem do prazo decadencial do presente 

pedido de revisão judicial do benefício.

De fato, em que pese o bem alicerçado voto do relator, pautado, inclusive, 

em vários precedentes da Segunda Turma, comungo do também relevante 

entendimento jurisprudencial de que, tendo havido reconhecimento de 

específi co direito na justiça obreira, o termo a quo, para fi ns de contagem 

do prazo decadencial do direito de pleitear a refl exa revisão do benefício na 

seara administrativa, deverá coincidir com o trânsito em julgado da decisão 

trabalhista.
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Nesse mesmo sentido:

Processual Civil e Previdenciário. Recurso especial. Decadência para o segurado 

revisar benefício previdenciário. Violação do art. 535 do CPC. Falta de interesse em 

recorrer. Parcelas remuneratórias reconhecidas perante a Justiça do Trabalho. 

Termo inicial para contagem do prazo decadencial previsto no art. 103 caput da 

Lei n. 8.213/1991. Trânsito em julgado da sentença trabalhista. Entendimento 

que vem se fi rmando no Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial do INSS 

conhecido em parte e nessa parte não provido.

1. Acerca da aplicação do prazo decadencial para o segurado revisar seu 

benefício, a tese foi analisada pela Primeira Seção do Superior Tribunal Justiça, 

no julgamento dos Recursos Especiais 1.309.529/PR, DJe de 4.6.2013 e 1.326.114/

SC, DJe de 13.5.2013, ambos submetidos ao rito do recurso especial repetitivo, de 

Relatoria do Ministro Herman Benjamin.

2. No julgamento dos representativos da controvérsia, o STJ assentou que 

incide o prazo decadencial do art. 103 caput da Lei 8.213/1991, instituído pela 

Medida Provisória n. 1.523-9/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, também aos 

benefícios concedidos anteriormente a esse preceito normativo.

3. Há dois termos iniciais para contagem do prazo decadencial previsto no 

caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991: o primeiro a contar do dia primeiro do mês 

seguinte ao do recebimento da primeira prestação, o segundo, quando for o caso 

de requerimento administrativo, do dia em que tomar conhecimento da decisão 

indeferitória defi nitiva no âmbito administrativo.

4. Na hipótese de existir reclamação trabalhista em que se reconhece parcelas 

remuneratórias, como a do presente caso, o STJ vem sedimentando entendimento 

no sentido de que o prazo de decadência do direito à revisão do ato de concessão 

do benefício fl ui a partir do trânsito da sentença trabalhista.

5. Recurso especial do INSS conhecido em parte e nessa parte não provido.

(REsp 1.440.868/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 24.4.2014, DJe 2.5.2014)

Previdência Social. Trânsito em julgado de sentença trabalhista, posterior ao 

deferimento do benefício, repercutindo na base de cálculo deste.

Hipótese em que o prazo de decadência do direito à revisão do ato de 

concessão do benefício fl ui a partir do trânsito da sentença trabalhista.

Recurso especial conhecido, mas desprovido.

(REsp 1.309.086/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 

27.8.2013, DJe 10.9.2013)

Nessa mesma direção, vão as seguintes decisões monocráticas: REsp 

1.586.093/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 20.4.2016; AREsp 
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823.971/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 8.3.2016; REsp 1.486.038/

RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 8.3.2016; e REsp 1.426.470/RS, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.8.2015.

Diante do exposto, acompanho o relator para negar provimento ao recurso 

especial do INSS, embora por fundamento diverso.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.540.354-PR (2015/0151964-4)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Alberto Elisio Vilaca Gomes

Recorrido: Angelo Alves Mendes

Recorrido: Jose Humberto Cruvinel Resende

Recorrido: Mendes Júnior Participações S/A - Mendespar

Recorrido: Mendes Junior Trading e Engenharia S/A

Recorrido: Paulo Roberto Costa

Recorrido: Rogerio Cunha de Oliveira

Recorrido: Sergio Cunha Mendes

Advogado: Sem representação nos autos

EMENTA

Recurso especial. Processual. Ações civis públicas de improbidade 

administrativa. “Operação Lava Jato”. Distribuição por prevenção. 

Critério. Art. 17, § 5º da Lei n. 8.429/1992 (mesma causa de pedir 

ou mesmo objeto). Princípio da especialidade. Regras gerais previstas 

nos arts. 103 do Código de Processo Civil/1973 e 76 do Código de 

Processo Penal. Não aplicação. Observância do juiz natural.

I - Na apreciação da temática envolvendo conexão de ações e 

prevenção de Juízo, deve-se ter em conta o princípio do juiz natural 
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(art. 5º, XXXVII e LIII, da CR/1988), que assegura a todos processo 

e julgamento perante juiz independente e imparcial, com competência 

prévia e objetivamente estabelecida no texto constitucional e na 

legislação pertinente, vedados os juízos ou tribunais de exceção.

II - A Lei n. 8.429/1992 (Lei de improbidade Administrativa 

- LIA), bem como a Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública - 

LACP), em suas redações originais, não continham norma específi ca 

acerca de prevenção e de conexão, sendo aplicado, nas ações de 

improbidade administrativa, supletiva e subsidiariamente, por força 

do art. 19 da LACP, o disposto nos arts. 105 e 103 do Código de 

Processo Civil/1973.

III - Com a Medida Provisória n. 2.180-35/2001, vigente por 

força da Emenda Constitucional n. 32/2001, as Leis n. 8.429/1992 

e 7.347/1985 passaram a contar com previsão expressa a respeito, 

respectivamente nos arts. 17, § 5º e 2º, parágrafo único, cuja aplicação, 

pelo princípio da especialidade, afasta a incidência das normas gerais, 

previstas nos arts. 103 do Códigos de Processo Civil/1973 e 76 do 

Código de Processo Penal.

IV - Embora a redação seja semelhante, impende reconhecer, sob 

pena de concluir-se pela inutilidade da alteração legislativa efetuada, 

que os critérios confi guradores da conexão entre ações de improbidade 

administrativa, aptos a determinar prevenção de Juízo, nos termos do 

art. 17, § 5º da LIA (mesma causa de pedir ou mesmo objeto), são 

mais rígidos que os previstos na regra geral do art. 103 do Código de 

Processo Civil/1973.

V - Não se confi gurando a mesma causa de pedir nem o mesmo 

objeto entre as ações de improbidade administrativa, não incide a 

regra de prevenção prevista no art. 17, § 5º, da LIA, impondo-se a 

livre distribuição por sorteio entre os Juízos competentes.

VI - Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma 

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

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso especial, 
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mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os 

Srs. Ministros Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia Filho e Sérgio Kukina 

(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília (DF), 19 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 27.5.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Trata-se de Recurso Especial 

interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão prolatado pela 

2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de confl ito 

negativo de competência instaurado entre os Juízos das 2ª e 3ª Varas Federais de 

Curitiba/PR, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa 

n. 5006695-57.2015.4.04.7000, proposta no contexto das investigações 

decorrentes da chamada “Operação Lava Jato”.

O Ministério Público Federal, com base em documentos colhidos na esfera 

penal, propôs a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 5006628-

92.2015.4.04.7000, distribuída livremente perante o Juízo da 2ª Vara Federal de 

Curitiba/PR, seguida das Ações Civis Públicas de Improbidade Administrativa 

n. 5006675-66.2015.4.04.7000, 5006694-72.2015.4.04.7000, 5006695-

57.2015.4.04.7000 e 5006717-18.2015.4.04.7000, nas quais foi pleiteada a 

distribuição por dependência com a ação primeva, por envolverem, todas elas, 

separadas por grupos de empresas, fatos ilícitos atribuídos a Paulo Roberto Costa, 

ex-Diretor de Abastecimento da sociedade de economia mista Petróleo Brasileiro 

S.A. - Petrobrás e outros, apurados no bojo da “Operação Lava-Jato” (fl s. 2/91e)

O Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba reconheceu a competência da 

Justiça Federal e da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar 

as demandas, determinando, entretanto, a livre distribuição dos feitos, por 

entender não haver dependência nem prevenção ou conexão, nos termos do art. 

17, § 5º, da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), que 

implicasse a reunião dos processos.

Nesse contexto, a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 

5006695-57.2015.4.04.7000 foi redistribuída, por sorteio, ao Juízo da 3ª Vara 
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Federal de Curitiba, o qual, vislumbrando a existência de conexão e dependência 

com a primeira ação ajuizada, Processo n. 5006628-92.2015.4.04.7000, declinou 

da competência, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 2ª Vara Federal 

da referida Subseção Judiciária, que suscitou confl ito negativo de competência 

perante a Corte Regional.

A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base nos arts. 

17, § 5º, da LIA e 2º, parágrafo único da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil 

Pública - LACP), decidiu, por unanimidade, declarar a competência do Juízo 

da 3ª Vara Federal de Curitiba (suscitado), em acórdão assim ementado (fl s. 

3.876/3.877e):

Conflito de competência. ‘Operação Lava-Jato’. Ações civis públicas por 

improbidade administrativa com objetos e causas de pedir afins, mas não 

idênticos. Competência. Prevenção não confi gurada.

1. No caso de ações civis públicas por improbidade administrativa, a 

modifi cação da competência pela prevenção é regida por regra especial, prevista 

nos artigos 17-§ 5º da Lei n. 8.429/1992 e 2º-§ único da Lei n. 7.347/1985 (com a 

redação que lhes deu a Medida Provisória n. 2.180-35/2001), que estabelecem 

como critério, para a confi guração da prevenção do juízo para quem foi distribuída 

a ação mais antiga, que as ações posteriores tenham a mesma causa de pedir ou o 

mesmo objeto da primeira ação.

2. A regra especial, assim posta, é mais exigente do que aquela regra geral de 

prevenção para ações conexas disciplinada nos artigos 103 e 105 do CPC, que 

exige apenas objeto ou causa de pedir comuns (afi ns), mas não necessariamente 

idênticos. Ter objeto ou causa de pedir comuns ou ter os mesmos objetos ou 

causas de pedir são critérios distintos.

3. Essa maior rigidez no caso das ações de improbidade decorre da 

necessidade de que, sempre que for possível, se observe a regra do juiz natural, 

que é aquele a quem o processo foi livremente distribuído (artigos 251 a 253 do 

CPC), considerando a relevância constitucional desse tipo de ação de proteção 

da integridade da coisa pública (artigo 37-§§ 4º e 5º da CF). Essa previsão 

constitucional específi ca basta para justifi car um tratamento legal diferenciado 

em termos de regras de prevenção.

4. No caso concreto, nem os objetos nem as causas de pedir das ações em 

debate são idênticos, pois os fatos tratados em cada ação são diversos, assim 

como são diversos os contratos examinados e as respectivas partes contratantes. 

A afi nidade meramente acidental, casual, entre as ações não justifi ca a reunião 

dos processos, seja porque não há risco de decisões lógica ou juridicamente 

contraditórias, seja porque a comunhão da prova é apenas parcial, sem que 

se tenham ganhos relevantes que justifi quem a reunião dos processos, com a 

quebra dos respectivos juízos naturais determinados pela livre distribuição.
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5. Competência fi rmada do juízo suscitado, para quem a ação fora distribuída 

livremente, por sorteio.

Inconformado, O Ministério Público Federal interpôs o presente Recurso 

Especial (fl s. 3.884/3.909e), com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da 

República, alegando, além de divergência jurisprudencial, contrariedade ao § 5º 

do art. 17 da LIA e ao parágrafo único do art. 2º da LACP, aduzindo, em síntese: 

a) que tais dispositivos legais reproduzem o disposto no art. 103 do Código de 

Processo Civil/1973; b) a existência de identidade de causa de pedir e de objeto 

entre a ação objeto do confl ito negativo de competência e a Ação Civil Pública 

de Improbidade Administrativa n. 5006628-92.2015.4.04.7000, previamente 

proposta e distribuída à 2ª Vara Federal de Curitiba; c) que a identidade de 

causa de pedir ou de pedido não precisa ser absoluta para determinar a conexão 

de ações civis públicas por improbidade administrativa; d) a sufi ciência de 

simples afi nidade entre causa de pedir ou pedido, para confi gurar a conexão das 

ações de improbidade administrativa derivadas de um mesmo contexto fático-

jurídico; e) que pela afi nidade entre as ações de improbidade administrativa 

propostas, o autor poderia ter optado por ajuizar uma única demanda, nos 

termos do art. 46, IV, do Código de Processo Civil/1973, não o tendo feito 

porquanto o litisconsórcio passivo multitudinário acabaria por dificultar a 

tramitação e o julgamento do processo, em desrespeito ao direito constitucional 

da sociedade e dos acusados à razoável duração do processo; f ) que a livre 

distribuição das ações de improbidade administrativa ensejará o risco de decisões 

judiciais  confl itantes, a partir de premissas fáticas comuns de cada ação, além da 

repetição desnecessária de provas e atos processuais a ensejar a possibilidade de 

verdadeiro tumulto processual; g) que o Novo Código de Processo Civil - Lei 

n. 13.105/2015, já prevê a necessidade de julgamento conjunto dos processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões confl itantes ou contraditórias 

(art. 55, § 3º); e h) a aproximação entre o processo penal e o de improbidade, 

decorrente do cunho repressivo de ambos, autoriza que o disposto no art. 76 

do Código de Processo Penal norteie a análise da relevância jurídica do liame 

existente entre atos de improbidade administrativa, para o fi m de observar-se a 

unidade de processo e julgamento.

No tocante à divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao § 

5º do art. 17 da LIA, o Recorrente assevera que (fl s. 3.891/3.898e):

O acórdão recorrido sustenta que os critérios estabelecidos pelo artigo 17, § 5º 

da Lei n. 8.429/1992 são mais rígidos do que os estabelecidos pelo artigo 103 do 
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Código de Processo Civil, exigindo a identidade total entre o objeto ou a causa 

de pedir para que se determine a conexão entre duas ações de improbidade 

administrativa.

Ocorre que tal entendimento diverge frontalmente do que decidiu a Colenda 

Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg na MC 

22.833/DF, cuja ementa ora se transcreve e inteiro teor segue anexo para fi m de 

demonstrar o dissídio:

(...)

Do cotejo entre o acórdão recorrido e o precedente colacionado, claramente 

se observa a divergência de posicionamento com relação à interpretação dada ao 

§ 5º do artigo 17 da Lei n. 8.429/1992.

A fi m de comprovar o apontado dissenso de entendimentos entre os julgados, 

traça-se o seguinte quadro comparativo dos acórdãos sob exame, que contém os 

principais trechos relacionados à matéria em debate:

(...)

Por um lado, o acórdão paradigma entende que o vínculo que firma a 

prevenção entre duas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa 

é o mesmo estabelecido pelo art. 103 do Código de Processo Civil, ou seja, 

existindo relação entre o objeto ou a causa de pedir das duas ações há conexão e o 

juízo da primeira ação proposta fi ca prevento para conhecer as ações posteriores.

Ao contrário, o acórdão recorrido entende que o vínculo que fi rma a prevenção 

entre duas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa é diferente 

ao estabelecido pelo artigo 103 do Código de Processo Civil, sendo necessária a 

identidade total entre o objeto ou a causa de pedir das duas ações para que se 

confi gure a conexão.

Ocorre que restou sobejamente demonstrado acima que a identidade da causa 

de pedir ou a do pedido não precisa ser absoluta para determinar a conexão de 

ações civis públicas por improbidade administrativa, razão pela qual a solução 

adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AGRG na MC 

22.833 é o que deve prevalecer.

Insta salientar que existem diversas decisões proferidas por tribunais regionais 

federais no mesmo sentido que a suprarreferida, proferida pela Egrégia Corte 

Superior, como se demonstra abaixo:

(...)

Percebe-se que todos os julgamentos referem-se à ações de improbidade 

administrativa, nas quais o critério para o estabelecimento de prevenção foi o 

mesmo estabelecido pelo artigo 103 do Código de Processo Civil (destaque do 

original).

De outra parte, a identidade de causa de pedir e de objeto entre as ações 

propostas é sustentada nos seguintes termos (fl s. 3.899/3.900 e 3.902e):
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Ocorre que, no caso em tela, a IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR encontra-

se configurada na medida em que as vantagens indevidas objeto de cada 

demanda decorrem da mesma relação fático-jurídica que deu ensejo ao 

enriquecimento ilícito (ato de improbidade). qual seja o esquema previamente 

estabelecido entre as empresas cartelizadas e PAULO ROBERTO COSTA, além 

de outros empregados da Petrobras. por meio do qual as primeiras assumiam 

o compromisso prévio de pagar vantagens indevidas no valor de 1 a 3% dos 

contratos que viessem a ser assinados, em troca da conivência dos segundos 

quanto à existência e ao efetivo funcionamento do cartel no seio da estatal.

Verifi ca-se que, ao menos em sede de cognição sumária, as empresas que ora 

constam como rés nas presentes ações civis públicas uniram-se formando um 

“clube” (como se autodenominaram) que dominou a prática de corrupção no 

âmbito da diretoria de PAULOROBERTO COSTA na estatal petrolífera.

Dentro deste clube, havia uma divisão que atribuía a cada empreiteira 

uma parcela de tarefas necessária à burla dos controles, a fi m de engolfar e se 

autobenefi ciar de todas as licitações realizadas e contratos fi rmados no âmbito da 

Diretoria de Serviços da Petrobrás.

Veja-se que os atos praticados por uma só empreiteira, individualmente 

considerada, não são aptos a caracterizar a formação do cartel que se deu na 

hipótese dos autos. Uma empreiteira agindo sozinha, sem existir a outra que 

concordava em simular os preços nas licitações para dividir os contratos, por 

exemplo, não teria possibilitado a formação do cartel que é a base dos atos de 

improbidade praticados por PAULO ROBERTO COSTA.

(...)

Da mesma forma, a IDENTIDADE DE OBJETO encontra-se caracterizada, 

visto que os pedidos são os mesmos em todas as demandas: a declaração 

da prática de ato de improbidade por PAULO ROBERTO COSTA, a aplicação 

aos demais réus das sanções do artigo 12. inciso II da Lei n. 8.429/1992 e a 

condenação por danos morais coletivos (destaques do original).

Por fi m, requer o provimento do recurso, a fi m de reformar o acórdão 

impugnado, para que seja declarada a competência da 2ª Vara Federal de 

Curitiba/PR, para o processo e julgamento da Ação Civil Pública de 

Improbidade Administrativa n. 5006695-57.2015.4.04.7000.

As partes interessadas não foram intimadas para apresentar contrarrazões, 

por não possuírem procuradores constituídos (certidão - fl . 3.944e).

O recurso especial foi admitido (fl . 3.947e).

Nesta Corte Superior, o Ministério Público Federal manifestou-se às fl s. 

4.186/4.192e, opinando pelo provimento do recurso especial, nos termos assim 

resumidos (fl . 4.186e):
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Ementa: Processual Civil. Recurso especial. Ações de improbidade 

administrativa. Operação “Lava Jato”. Conexão caracterizada.

1. A conexão se estabelece em razão da mesma causa de pedir ou do mesmo 

objeto (art. 103 do CPC, art. 17, § 5º, da LIA e art. 2º, parágrafo único, da LACP), 

mas não é necessário haver perfeita identidade entre tais elementos. Basta haver 

confl uência entre as causas de pedir ou os objetos (o que acontece no caso em 

apreço), somada ao risco de julgamentos confl itantes.

2. In casu, há inequívoca coincidência entre as causas de pedir, afetas ao 

apontado esquema de pagamento de propina montado no âmbito da Diretoria 

de Abastecimento da Petrobrás, entre 2004 e 2012, e também entre os objetos, 

consistentes na imposição de sanções pela possível prática de improbidade 

administrativa.

3. A interseção entre as causas de pedir deve ser apreciada também à luz da 

instrução processual, que passa pela apreciação uniforme das provas produzidas.

4. O art. 103 do CPC, o art. 17, § 5º, da LIA e o art. 2º, parágrafo único, da LACP 

devem ser interpretados em conjunto com a norma contida no art. 76, III, do CPP, 

que determina a conexão “quando a prova de uma infração ou de qualquer de 

suas circunstâncias elementares infl uir na prova de outra infração”.

4. Parecer pelo provimento do recurso especial, para que seja declarada a 

competência do Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba (destaques do original).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, cumpre 

destacar que a matéria em debate encontra-se devidamente prequestionada e, 

embora o tema envolva o reconhecimento da existência de conexão ou não entre 

ações para efeito de determinação do Juízo competente para a ação originária, 

o quadro fático-probatório encontra-se bem delineado no acórdão recorrido, de 

modo a não incidir, na espécie, o disposto na Súmula 7/STJ.

De outra parte, verifi co que o Recorrente procedeu ao cotejo analítico entre 

os arestos confrontados, comprovando o dissídio jurisprudencial entre o acórdão 

recorrido e o proferido pela 1ª Turma desta Corte, no AgRG na MC 22.833, 

Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (DJe de 3.10.2014), julgamento 

do qual participei, com observância do disposto nos arts. 541, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil/1973, e 255, § 1º, “a” e § 2º, do Regimento Interno 

desta Corte.
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Com efeito, enquanto o acórdão paradigma indica que os requisitos que 

fi rmam a prevenção entre duas ações civis públicas por ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 17, § 5º, da LIA são os mesmos estabelecidos pelo 

art. 103 do Código de Processo Civil/1973; o acórdão recorrido, diversamente, 

consignou que tais requisitos são distintos, sendo a regra especial mais rígida 

que a regra geral do estatuto processual civil.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do 

mérito do recurso, a dizer com a alegada ofensa aos arts. 17, § 5º, da LIA e 2º, 

parágrafo único, da LACP.

As iniciais das ações de improbidade administrativa em questão descrevem 

fatos complexos, decorrentes do apurado nas investigações da “Operação Lava 

Jato”, envolvendo esquema de superfaturamento e pagamento de propina 

a agentes públicos por um grupo de empresas, no âmbito da Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRÁS.

O cerne da questão diz com os requisitos confi guradores da conexão entre 

ações de improbidade administrativa, aptos a determinar a prevenção de Juízo.

Na apreciação da temática envolvendo conexão de ações e prevenção 

de Juízo, deve-se ter em conta o princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e 

LIII, da CR/1988), que assegura a todos processo e julgamento perante juiz 

independente e imparcial, com competência prévia e objetivamente estabelecida 

no texto constitucional e na legislação pertinente, vedados os juízos ou tribunais 

de exceção.

A Lei n. 8.429/1992 (Lei de improbidade Administrativa - LIA), bem 

como a Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública - LACP), em suas 

redações originais, não continham norma específi ca acerca de prevenção e de 

conexão, sendo aplicado, supletiva e subsidiariamente, por força do art. 19, da 

Lei da Ação Civil Pública, o disposto nos arts. 106 e 103 do Código de Processo 

Civil/1973, in verbis:

Art. 106. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento 

de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, 

a fi m de que sejam decididas simultaneamente.

Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o 

objeto ou a causa de pedir (destaquei).

Entretanto, com a Medida Provisória n. 2.180-35/2001, vigente por força 

da Emenda Constitucional n. 32/2001, as Leis n. 8.429/1992 e 7.347/1985 
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passaram a contar com previsão expressa a respeito, respectivamente nos arts. 17, 

§ 5º e 2º, parágrafo único, do seguinte teor:

A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto (destaques meus).

Como cediço, consoante o princípio da especialidade, havendo norma 

específi ca disciplinando a matéria, não incidem, nas ações de improbidade 

administrativa, as normas gerais previstas nos arts. 103 do Códigos de Processo 

Civil/1973 e 76 do Código de Processo Penal, aventadas nas razões recursais.

Cabe anotar que, enquanto o art. 103 do Código de Processo Civil/1973 indica 

a conexão quando “comum” o objeto ou a causa de pedir, os arts. 17, § 5º da LIA e 2º, 

parágrafo único, da LACP, apontam para a conexão quando houver a “mesma” causa 

de pedir ou o “mesmo” objeto.

Embora a redação seja semelhante, impende reconhecer, sob pena de concluir-se 

pela inutilidade da alteração legislativa efetuada, que os arts. 17, § 5º da LIA e 2º, 

parágrafo único, da LACP, exigem, para efeito de prevenção do juízo, elementos de 

conexão mais fortes entre as ações de improbidade administrativa do que os previstos 

no art. 103 do Código de Processo Civil/1973 para as ações cíveis em geral.

Na linha do exposto, trago à colação a seguinte passagem do bem 

fundamentado acórdão recorrido (fl s. 3.865/3.867e):

Ainda que se pudesse invocar subsidiariamente as regras do Código de 

Processo Civil (artigos 103, 105, 106 e 253-I do CPC) para resolver alguma outra 

questão que tivesse fi cado sem solução explícita pela lei de improbidade, isso não 

pode contrariar o que está previsto na lei de improbidade. Por exemplo, na lei de 

improbidade está dito que não é o fato do juiz despachar em primeiro lugar que 

faz prevalecer sua competência territorial (como por exemplo faz o artigo 106 

do CPC), mas sim que a competência é fi rmada pela propositura da ação (artigo 

17-§ 5º da Lei n. 8.429/1992 e artigo 2º-§ único da Lei n. 7.347/1985). Logo, não 

se poderia adotar uma solução diferente daquela preconizada pela legislação 

específi ca (improbidade e ACP), ainda que esta outra solução tivesse fundamento 

na lei processual geral (CPC). A lei especial prevalece sobre a lei geral.

O mesmo parece valer para a definição de quais os critérios justificam a 

reunião dos processos e a alteração da regra de distribuição por livre sorteio: 

“todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir 

ou o mesmo objeto” devem ser atribuídas, processadas e decididas pelo juízo que 

recebeu a primeira das ações.
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Aparentemente, poderia parecer que é a mesma regra do artigo 103 do CPC 

que está sendo adotada: “Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes 

for comum o objeto ou a causa de pedir”.

Entretanto, ter objeto ou causa de pedir “comuns” ou ter “os mesmos” objetos 

e causas de pedir são critérios distintos. A ideia de “comum” envolve a noção de 

afi nidade: algo é comum quando ambos partilham, sem necessidade de que 

sejam idênticos. Já a ideia de “mesmo” envolve a noção de identidade: algo é o 

mesmo quando ambos partilham em toda a extensão, quando há identidade 

entre as duas situações.

Basta comparar a delimitação dos dois verbetes em um dicionário de língua 

portuguesa para confi rmarmos a diferença substancial que existe entre “comum” 

e “mesmo”. Por exemplo, assim consta dos verbetes no Dicionário “Aulete Digital”:

Comum. 1- Diz-se do que segue o padrão geral e habitual, sem se distinguir 

em sua espécie. 2- Que é muito frequente. 3- Que pertence ou se estende a 

mais de um, a muitos ou a todos. 4- Que é feito conjuntamente por mais de 

uma pessoa, instituição etc, ou com a fi nalidade de atender a mais de um 

desses fatores. 5- Diz-se do substantivo que nomeia classes de seres com 

propriedades relativamente constantes e essenciais. 6- Vulgar, simples ou 

sem importância. 7- Que ocorre (tipo, espécie, fato etc) com abundância 

entre os demais, sendo por isso representativo. 8- Diz-se de língua que 

desconsidera diferenças regionais, dialetos etc, para servir de meio de 

comunicação entre os habitantes dessas regiões e usuários desses dialetos. 

9- A maioria, a generalidade. 10- Aquilo que é normal, corriqueiro.

Mesmo. 1- Aquele. 2- Exatamente igual, idêntico. 3- Semelhante, análogo, 

parecido. 4- Próprio, característico. 5- Não diverso, não outro. 6- Usado 

depois de nome, de pronome pessoais e demonstrativos para reforçar que 

se trata exatamente do ser ou da coisa em questão. 7- Coisa semelhante ou 

igual; a mesma coisa. 8- Não alterado, invariável. 9- Até, ainda, inclusive. 10- 

Exatamente, precisamente. 11- Realmente, de fato. 12- Embora.

Se está certa ou não essa distribuição de competências, não é questão que 

caiba agora invocar para alterar o que a lei prevê. A lei estabelece a distinção, a 

distinção entre o afi m e o idêntico é inequívoca, e a lei tem motivos para assim 

proceder em se tratando de ações comuns da lei processual civil (artigos 103 e 

105 e 253-I do CPC) e em se tratando de ação civil pública por improbidade (Leis 

n. 7.347/1985 e 8.429/1992).

Provavelmente essa maior rigidez no caso das ações de improbidade envolva 

a necessidade de que, sempre que for possível, se observe a regra do juiz 

natural, que é aquele a quem o processo foi livremente distribuído (artigos 251 

a 253 do CPC), considerando a relevância constitucional desse tipo de ação 

de proteção da integridade da coisa pública (artigo 37-§§ 4º e 5º da CF). Essa 
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previsão constitucional específi ca parece bastar para justifi car um tratamento 

legal diferenciado em termos de regras de prevenção.

E a regra diferenciada parece ser esta: se o objeto ou a causa de pedir das duas 

ações guardarem relação de identidade (forem os mesmos), há prevenção e o 

juízo da primeira ação proposta fi ca prevento para conhecer as ações posteriores 

sobre o mesmo objeto ou sobre as mesmas causas de pedir. Mas se as relações 

entre as duas ações forem fracas (“comuns”, “afi ns”), tendo apenas afi nidade, então 

não se justifi ca a quebra da regra da livre distribuição das ações posteriores para 

vincular o processo ao primeiro juízo.

Quanto a isso, parece não existir difi culdade, parecendo elucidativo o critério 

adotado por Marcelo Borges de Mattos Medina, em artigo doutrinário tratando 

da conexão entre atos de improbidade administrativa e respectivas ações: “a 

reunião de processos somente deve ser admitida nos casos em que os pontos 

de contato entre os fatos de improbidade sejam relevantes, mantendo-se a 

separação naqueles em que a afi nidade for meramente casual” (MEDINA, Marcelo 

Borges de Mattos. Conexão entre atos de improbidade administrativa. Revista de 

Processo 209/229-241. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, julho de 2012. A 

citação é da página 240).

Realmente, como dito por ele, “para o fi m da reunião de processos, o essencial 

é que o liame entre os atos de improbidade administrativa seja realmente 

relevante, à luz das regras sobre conexão. A modificação da competência não 

deve ser realizada se a afi nidade entre as condutas for meramente casual. Assim, 

não há conexão entre atos de improbidade distintos, se não houver risco de 

decisões contraditórias ou se do conhecimento dessa circunstância não resultar 

economia processual signifi cativa ou proveito para o exercício do jus puniendi. A 

reunião, para julgamento conjunto, de atos ímprobos entre os quais haja afi nidade 

meramente acidental, importaria indevida derrogação de competência” (MEDINA, 

Marcelo Borges de Mattos. Conexão entre atos de improbidade administrativa. 

Revista de Processo 209/229-241. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, julho 

de 2012. A citação é da página 239).

E ainda complementa, em nota de rodapé que pode nos orientar para decidir 

os presentes confl itos de competência: “Não há conexão relevante, por exemplo, 

entre atos ímprobos que simplesmente tenham sido praticados com o concurso 

ou em benefício dos mesmos particulares. Na área criminal, a atuação de quadrilha 

de empresários especializada em fraudar licitações normalmente importaria 

unidade de processo e julgamento para os delitos cometidos. Mas, no campo da 

improbidade, não há fi gura análoga ao crime de quadrilha. Ademais, os atos de 

improbidade são examinados do ponto de vista das condutas praticadas pelos 

agentes públicos, de modo que esmaece o signifi cado de mera coincidência entre 

os seus partícipes ou benefi ciários, a ponto de eventual reunião de processos, 

fundada nessa circunstância ocasional, afi gurar-se inconveniente para o exercício 

do jus puniendi” (RP 209/239, nota 13).
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Portanto, parece que o critério para prevenção na ação civil pública por 

improbidade (necessidade de identidade) é mais exigente do que aquele adotado 

nas ações cíveis em geral (suficiência de afinidade), o que se justifica pelos 

interesses constitucionais envolvidos numa ação de improbidade (integridade da 

coisa pública - artigo 37, §§ 4º e 5º da CF) e o que está explicitado no texto legal 

em pelo menos dois dispositivos distintos e posteriores ao Código de Processo 

Civil vigente (Leis n. 7.347/1985 e 8.429/1992) (destaques do original).

Por sua vez, analisando o quadro delineado no acórdão recorrido, a partir 

da comparação das iniciais das ações de improbidade administrativa em questão, 

verifi ca-se que elas não apresentam a mesma causa de pedir (fundamentos de fato e de 

direito) ou o mesmo objeto, a ensejar a pretendida distribuição por prevenção.

Com efeito, o acórdão recorrido reproduz trechos da inicial da primeira ação 

de improbidade administrativa decorrente da Operação Lava Jato, distribuída na 

Subseção Judiciária de Curitiba/PR, Processo n. 5006628-92.2015.4.04.7000 

(“GRUPO ENGEVIX”), indicando, além das partes, a síntese e delimitação do 

objeto da ação efetivada pelo Parquet (fl s. 3.868/3.869e):

Vamos examinar como isso se dá no caso concreto, comparando a primeira 

ação com as demais. O padrão de comparação é o que está sendo discutido na 

primeira ação de improbidade distribuída (Processo n. 5006628-92.2015.4.04.7000), 

ajuizada pelo MPF contra Paulo Roberto Costa, Carlos Eduardo Strauch Albero, 

Engevix Engenharia S/A, Gerson de Mello Almada, Jackson Empreendimentos S/A, 

Luiz Roberto Pereira e Newton Prado Junior.

Como estão definidos o objeto e as causas de pedir dessa primeira ação? 

Num primeiro item, o MPF apresenta ‘I- Síntese e delimitação do objeto 

da ação’, restringindo o objeto desta ação civil pública (Processo n. 5006628-

92.2015.4.04.7000):

I - Síntese e delimitação do objeto da ação:

A presente ação decorre dos desdobramentos cíveis das apurações 

realizadas no âmbito da Operação Lava Jato, relacionadas a crimes 

contra o sistema fi nanceiro nacional, contra a ordem econômica e contra 

a administração pública, além de lavagem de dinheiro e organização 

criminosa.

Dentre os diversos delitos identifi cados, foi comprovada a existência de 

um esquema controlado por diretores da sociedade de economia mista 

Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras, por meio do qual empreiteiras cartelizadas 

contratadas para a execução de obras da empresa acordavam o pagamento 

de um percentual dos valores dos contratos como propina, em troca do 

beneplácito desses diretores a consecução de interesses das empreiteiras 

junto a PETROBRAS.
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Esses recursos eram recebidos por operadores fi nanceiros - profi ssionais 

dedicados a lavagem do dinheiro - a mando dos diretores da PETROBRAS, 

que em seguida promoviam a repartição do dinheiro entre os próprios 

empregados da empresa, partidos políticos e agentes políticos.

Nesse contexto, a presente ação tem por objeto especificamente o 

recebimento de propina sob o comando do Diretor PAULO ROBERTO 

COSTA, para si e para terceiros, no âmbito da Diretoria de Abastecimento 

da PETROBRAS, pagas pela empresa CONSTRUTORA OAS [rectius 

ENGEVIX ENGENHARIA S/A], por intermédio de transações fi ctícias via 

empresas de fachada operadas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF (arts. 9º, 

caput, I, VII e X, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992).

Almeja-se nesta ação, portanto, provimento declaratório da prática de 

atos de improbidade administrativa pelo ex-Diretor de Abastecimento da 

Petrobras, Paulo Roberto Costa, e a condenação dos particulares que 

concorreram para a prática dos atos ímprobos e deles se benefi ciaram nas 

penas cominadas no art. 12, I, da Lei n. 8.429/1992.

Registra-se que o ato de receber qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de função pública já constitui, por si só, ato 

de improbidade (art. 9º, caput e VII, da Lei n. 8.429/1992)2, e notadamente 

se o pagamento adveio de quem tinha interesse com potencialidade de 

ser amparado por ação ou omissão do agente público (art. 9º, I, da Lei n. 

8.429/1992). Ou seja, não é necessário demonstrar que o pagamento tinha 

por objetivo a prática de um ato específi co pelo agente, ou que esse ato 

tenha sido efetivamente praticado, sendo sufi ciente a demonstração do 

enriquecimento sem causa do agente público e o interesse do corruptor em 

ações ou omissões daquele agente, consoante expressamente dispõe o art. 

9º da Lei n. 8.429/1992.

Nos fatos narrados nos autos, entretanto, é possível ir além e demonstrar 

concretamente a prática de atos comissivos e omissivos do ex-Diretor Paulo 

Roberto Costa em favor de interesses do Grupo OAS [rectius Gupo Engevix] 

na PETROBRAS.

Em relação à omissão, Paulo Roberto Costa tinha ciência do 

funcionamento de um cartel de empreiteiras em detrimento da PETROBRAS 

e, cooptado pelos pagamentos de propina, manteve-se conivente e 

omitiu-se nos deveres que decorriam de seu ofi cio, sobretudo o dever de 

imediatamente informar irregularidades e adotar as providências cabíveis 

em seu âmbito de atuação. Assim, sua conduta também se amolda ao 

inciso X do art. 9º da Lei 8.429/924.

Tais atos, a par de confi gurarem enriquecimento ilícito, também causaram 

evidente prejuízo ao erário e violaram os princípios da Administração Pública. 

Dessa forma, também constituem atos de improbidade administrativa 

previstos os arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992 (destaques meus).
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O acórdão impugnado apresenta, ainda, a delimitação das pretensões 

constantes da inicial da ação de improbidade administrativa primeva, 

referentes à Engevix Engenharia S/A e demais réus do Processo n. 5006628-

92.2015.4.04.7000, também reproduzidas nas iniciais das quatro outras ações 

propostas no contexto da Operação Lava Jato (fl s. 3.870/3.871e):

Mas não é apenas pela síntese das pretensões do MPF que fi ca evidente a 

inexistência da identidade que justifi casse a prevenção. Também pela própria 

delimitação que a petição inicial faz quanto às pretensões fica claro que o MPF 

está tratando cada situação com a distinção que merece por não se tratar de fatos 

idênticos. Refi ro-me à exclusão explícita feita pela própria petição do MPF do objeto 

da ação quanto a desdobramentos dos fatos apurados, mostrando que outras 

ações autônomas serão propostas em relação a cada uma das ações civis públicas 

para darem conta de questões que fi caram propositalmente de fora das presentes 

ações civis públicas:

Registra-se que não é objeto desta ação o sobrepreço ocorrido em 

cada licitação e nos respectivos contratos celebrados pelas empreiteiras 

cartelizadas, derivados da frustração da licitude de diversos procedimentos 

licitatórios da empresa em razão da atuação do cartel em conluio com 

Paulo Roberto Costa e outros empregados da PETROBRAS.

Ou seja, o sobrepreço decorrente da formação do cartel e de benefícios 

concedidos às empresas cartelizadas nos procedimentos licitatórios será 

objeto de ações de improbidade especifi cas para cada licitação ou contrato 

(art. 10, V e VIII, da Lei n. 8.429/1992), limitando-se esta ação ao recebimento 

de vantagens indevidas por Paulo Roberto Costa, pagas pelas empresas rés.

Assim, serão objeto de ações autônomas:

a) os atos concretos de frustração da licitude de cada processo licitatório e 

de contratação por preços superiores aos de mercado (art. 10, caput, V e VIII, 

da Lei n. 8.429/1992), e o ressarcimento dos prejuízos causados por tais 

atos;

b) a participação de agentes políticos e partidos políticos como indutores 

e benefi ciários dos atos de improbidade imputados a Paulo Roberto Costa e 

o enriquecimento ilícito desses agentes (art. 9º, caput, I, VII e X, c/c art. 3º, 

ambos da Lei n. 8.429/1992);

c) as vantagens indevidas pagas por outras empreiteiras a Paulo Roberto 

Costa, aquelas pagas pelas empreiteiras a diretores e empregados do alto 

escalão de outras áreas da PETROBRAS e, ainda, as vantagens indevidas 

pagas pelas empreiteiras por intermédio de outros operadores fi nanceiros 

que não Alberto Youssef (art. 9º caput, I, VII e X, da Lei n. 8.429/1992) - 

destaquei.
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Por sua vez, o acórdão recorrido destaca, para fi ns de comparação com 

a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor de Engevix 

Engenharia S/A e outros, Processo n. 5006628-92.2015.4.04.7000, a nota 

distintiva, constante das respectivas iniciais, quanto à síntese e delimitação 

do objeto das quatro ações de improbidade administrativa subsequentes, 

decorrentes da “Operação Lava Jato”, dentre as quais, a ação, ora em questão, 

ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Paulo Roberto Costa, Mendes 

Júnior Participações S/A, Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A, Sérgio Cunha 

Mendes, Rogério Cunha de Oliveira, Ângelo Alves Mendes, Alberto Elísio Vilaça 

Gomes e José Humberto Cruvinel Resende (“Grupo Mendes Júnior”) - Processo n. 

5006695-57.2015.4.04.7000/PR (fl . 3.870e):

No Processo n. 5006695-57.2015.4.04.7000, envolvendo o Grupo Mendes 

Júnior, o objeto está assim resumido:

Nesse contexto, a presente ação tem por objeto especificamente o 

recebimento de propina sob o comando do Diretor Paulo Roberto Costa, 

para si e para terceiros, no âmbito da Diretoria de Abastecimento da 

Petrobrás, pagas pela empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia, por 

intermédio de transações fi ctícias via empresas de fachada operadas pelo 

doleiro Alberto Youssef (arts. 9º, caput, I, VII e X, 10 e 11 a Lei 8.429/1992) - 

(destaques do original).

Constata-se, pois, que as ações de improbidade apontadas apresentam, em 

comum, apenas a presença de Paulo Roberto Costa como réu e o modus operandi 

em relação às empresas para a perpetração do ilícito descrito na inicial, elementos 

que, juntamente com a aventada formação de cartel, revelam-se insufi cientes para 

justifi car a distribuição por dependência, a um mesmo juízo.

Nessa esteira a decisão do Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba, suscitante 

do confl ito de competência objeto deste recurso (fl s. 3.354/3.355e):

A verdade é que a presente ação civil pública apresenta, em relação à anterior 

Ação Civil Pública n. 500.6628-92.2015.404.7000, dois pontos de identidade, quais 

sejam: a presença, como réu, do agente público Paulo Roberto Costa e a descrição 

de improbidades praticadas por várias empresas, em verdadeira formação de 

cartel, cujo ajuste de condutas era adredemente preparadas no que também se 

convencionou chamar “clube”.

Nada mais.

No que respeita à formação de cartel, toda a descrição da inicial, que supostamente 

importaria na conexão das ações, na verdade se confunde com “verdadeiros atos 
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preparatórios” das condutas de improbidade, sequer puníveis criminalmente, ao 

menos em primeira vista, daí porque não se vê qualquer conduta, ainda que em 

tese, enquadrável nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, não se prestando esse 

elemento à conexão.

Quanto ao agente público, também não se vê aqui o elemento de conexão.

Conforme a descrição da inicial, apenas o modus procedendi do agente era o 

mesmo em relação a todas as empresas (...).

A improbidade imputada aos réus não está, então, nos atos preparatórios, mas 

sim nas propinas e demais desvios praticados por ocasião dos contratos licitados 

ou fraudados, e, induvidosamente, cada grupo de empresas celebrou contratos 

próprios que geraram desvios de recursos também próprios.

Se não há a conexão na ação civil pública a partir da unidade da prova, também 

não há pela identidade do modus procedendi (...) - destaques meus.

Impende sublinhar que as ações de improbidade indicadas apresentam 

pedido no sentido da declaração da prática de ato de improbidade por Paulo 

Roberto Costa, a condenação dos demais réus às sanções do art. 12 da LIA e ao 

pagamento solidário de danos morais coletivos, todos, porém, atinentes a cada 

empresa ou grupo de empresas e a fatos e peculiaridades específi cos envolvendo 

cada contrato, licitação e outros elementos.

Embora as ações em questão derivem de um mesmo contexto e apresentem pontos 

comuns e petições iniciais de mesma confi guração estrutural, depreende-se do acórdão 

recorrido que elas não possuem as mesmas causas de pedir ou os mesmos objetos, 

mas mera afi nidade. Na verdade, guardam elas autonomia, uma vez que tratam de 

empresas, contratos, condutas e imputação de atos de improbidade distintos, no âmbito 

da PETROBRÁS, não se verifi cando o liame exigido pelo art. 17, § 5º, da LIA, a 

justifi car a prevenção e reunião dos processos.

Nesse sentido, elucidativa a seguinte passagem do acórdão recorrido (fl s. 

3.868 e 3.871/3.873e):

(...) Embora as petições iniciais das cinco ações de improbidade sejam muito 

parecidas, elaboradas a partir de uma estrutura comum e genérica, na qual se 

inserem em determinados momentos os fatos concretos e específi cos daquele 

processo atribuídos a cada um dos réus (os contratos são distintos em cada 

uma das ações), não se pode dizer que os fatos sejam idênticos, que sejam os 

“mesmos” objetos ou que sejam as “mesmas” causas de pedir, justamente porque 

cada uma das ações é distinta das demais, não guarda necessária relação com as 

demais (embora exista, não se pode negar, afi nidade, mas não identidade), e 

envolve contratos distintos.
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Isto é fundamental: não é feito o mesmo pedido em todos os processos. Não 

são deduzidas mesmas causas de pedir em todos os processos. Cada processo 

tem um núcleo fático distinto, baseia-se em contratos e atos administrativos 

distintos, que estão sendo especifi camente trazidos à apreciação do juízo. Não se 

está pretendendo punir ou responsabilizar os réus pelo “conjunto de sua obra” 

nem por condutas genéricas que tivessem praticado, ou por comportamentos 

habituais que praticassem. Longe disso, as petições iniciais dão conta de especifi car 

e distinguir detida e especifi camente o que está sendo trazido à apreciação do juízo 

naquele processo específi co. Repito: são fatos distintos, são contratos distintos, são 

licitações distintas. Não se trata do mesmo objeto nem da mesma causa de pedir, e 

muito menos são os mesmos pedidos (até porque isso implicaria litispendência...)

(...) ainda que em todas elas fi gure como réu Paulo Roberto Costa e ainda que 

em todas elas seja parece ter sido deduzido o “mesmo” pedido contra ele (declarar 

que praticou ato de improbidade, sem lhe aplicar as sanções condenatórias 

pertinentes), uma refl exão mais detalhada sobre esses pedidos deduzidos contra 

ele já é sufi ciente para mostrar que não há identidade entre os pedidos (mas 

apenas afi nidade em decorrência de um mesmo modus operandi).

Vejamos: se os pedidos deduzidos em cada uma das cinco ações civis públicas 

contra esse réu Paulo Roberto Costa fossem os mesmos (fossem idênticos), então 

teríamos litispendência. Afinal, então o MPF estaria deduzindo cinco pedidos 

idênticos em cinco ações distintas contra o mesmo réu, não sendo possível que 

ele fosse condenado pelos mesmos fatos em cinco ações diferentes.

Mas não há litispendência porque os pedidos contra o réu Paulo Roberto Costa 

não podem ser interpretados apenas quanto à literalidade disposta na petição inicial 

de cada uma das ações. Embora em cada uma das petições iniciais fosse pedido 

contra o réu Paulo Roberto Costa apenas isso: “seja o pedido julgado procedente 

para declarar a existência de relação jurídica decorrente da subsunção das 

condutas dolosas de Paulo Roberto Costa descritas nesta ação às hipóteses 

normativas dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, ressaltando-se não estar 

incluído no pedido a condenação deste réu nas sanções do artigo 12 da referida 

lei”, o que se deve perceber é que as condutas descritas em cada uma das ações 

não são idênticas entre si: é que cada uma das ações descreve condutas (distintas) 

praticadas pelo réu Paulo Roberto Costa com base em contratos específi cos que estão 

sendo discutidos, o que afasta exista identidade que justifi que litispendência.

Pois bem, se não há litispendência porque os pedidos deduzidos contra Paulo 

Roberto Costa em cada um dos processos são distintos, também não há prevenção 

porque os pedidos são distintos. Porque não há identidade. Porque nas ações não 

temos o “mesmo” objeto nem a “mesma” causa de pedir.

Isso fica bem claro quando comparamos os quadros de contratos e negócios 

intermediados por Paulo Roberto Costa e discutidos em cada uma das ações (vale 

examinar cada uma das petições iniciais quanto a isso, percebendo a quantidade 

de distintos contratos e distintas licitações que estão em discussão em cada caso). 
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Não há identidade nos valores, não há identidade nos contratos, não há identidade 

nas licitações. Ainda que todas as empreiteiras-rés pudessem, nos dizeres da 

petição inicial, integrar o “Clube”, os fatos que estão deduzidos e são discutidos em 

cada uma das ações civis públicas são distintos e não guardam relação de identidade 

entre si. Podem ser afi ns, podem ter pontos em comum, mas não se confundem 

nem se identifi cam plenamente, o que afasta então a necessidade de reunião de 

processos para instrução ou julgamento pelo mesmo juízo.

Insisto com essa distinção quanto às causas de pedir e fatos deduzidos em cada 

uma das ações, sugerindo por exemplo que aqueles que ainda possam ter dúvida 

sobre isso examinem o tópico V em cada uma das petições iniciais, onde são 

individualizadas as condutas praticados pelos demais réus:

Por exemplo, no Processo n. 5006628-92.2015.4.04.7000, a primeira das ações 

civis públicas propostas, está descrito “V- Do pagamento de propina pela Engevix 

Engenharia”, descrevendo “V-1 - Os contratos da Engevix Engenharia em que 

houve pagamento de propina”, “V-2 - Os pagamentos realizados pela Engevix 

Engenharia por intermédio das empresas operadas por Youssef e Costa Global”, 

contendo tabelas e especificações de contratos relacionados apenas à Engevix, 

concluindo que:

Nestes termos, nos contratos e aditivos celebrados com a Petrobrás S/A 

no período em que Paulo Roberto Costa exerceu o cargo de Diretor de 

Abastecimento de Petrobras, a Engevix Engenharia efetuou o pagamento 

de vantagens indevidas no valor de ao menos R$ 38.489.299,90. Esse 

montante se refere apenas à propina que dizia respeito à Diretoria de 

Abastecimento, isto é, a 1% do valor dos contratos. Se fossem considerados 

os 2% de propina vinculados à Diretoria de Serviços, os quais serão objeto 

de ação própria, o valor total da propina chegaria a aproximadamente a R$ 

116 milhões. (página 40)

(...)

Em síntese, no período de 13.11.2009 a 23.1.2014 a Engevix Engenharia 

realizou 31 repasses de numerários para a M.O. Consultoria, Empreiteira 

Rigidez, GFD Investimentos e Costa Global os quais totalizaram R$ 

8.973.418,09 e foram dissimulados por meio da celebração de contratos 

fraudulentos e da emissão de notas fi scais “frias”. Nesse mesmo período, 

a Engevix Engenharia estava executando com a Petrobras os contratos 

e aditivos identifi cados no item V.1 acima, tendo pago ao menos 1% dos 

respectivos valores a Paulo Roberto Costa, que auferiu indevidamente essa 

vantagem. (página 47)

O mesmo se repete nas outras quatro ações civis públicas (item V), mas ali os 

fatos descritos são distintos, os valores são distintos e os contratos são distintos, 

envolvendo outras empreiteiras-rés, bastando comparar as tabelas e os contratos 
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para se verifi car que não há “identidade” entre os fatos, mas uma tênue afi nidade 

acidental, decorrente de circunstâncias coincidentes, que não são essenciais para 

justifi car a reunião dos processos (destaques meus).

Cumpre ressaltar que, diversamente do alegado pelo Recorrente, em razão 

das ações apresentarem apenas pontos em comum ou afi nidade, não se faz 

necessário a reunião para julgamento uniforme, com vista a evitar decisões 

confl itantes ou contraditórias, eventualmente existentes, conforme consignado 

no acórdão recorrido (fl s. 3.873/3.874e):

(...) pode ser que num caso tenha havido cartel ou improbidade, e no outro 

não tenha havido. Pode ser que um dos réus tenha agido com improbidade, e 

no outro caso não. Pode ser que o réu Paulo Roberto Costa tenha benefi ciado os 

interessados no contrato específi co discutido num dos processos, mas tenha tido 

conduta distinta noutro contrato discutido noutro processo. As decisões então 

não seriam necessariamente idênticas, as responsabilidades poderiam ser distintas, 

as circunstâncias poderiam ser diversas. Afi nal, o que se teria aqui seria apenas 

“afi nidade casual”, e não identidade substancial.

(...)

(b) não haveria utilidade nem instrumentalidade em serem reunidas todas as cinco 

ações de improbidade num mesmo juízo, porque não temos aqui risco de decisões 

confl itantes nem contraditórias (os fatos não são idênticos e as soluções podem 

ser distintas para cada um dos casos, absolvendo-se alguns réus e eventualmente 

condenando-se outros, sem que isso importe em contradição lógica, fática ou 

jurídica) e porque não temos também presente conveniência da instrução probatória 

(os contratos e os fatos são distintos; a instrução comum poderia até prejudicar as 

partes porque transformaria em comum uma prova que não é necessariamente 

comum; é mera comodidade das partes a produção uma única vez da prova, mas 

não se pode dizer que fosse mais cômodo realizar uma única instrução probatória 

envolvendo todos os réus quanto a todos os fatos, parecendo mais prudente, 

econômico e célere que em cada processo ocorra a colheita das provas para 

atender as necessidades daquele processo, evitando uma comunhão de provas 

que não benefi ciaria nenhum dos interessados);

(c) pelo que foi narrado nas petições iniciais, essas são apenas as primeiras cinco 

ações que foram propostas, havendo ainda muitas outras para serem propostas, 

como foi inclusive ressalvado pelo Ministério Público, o que recomenda que se 

pensasse em questões de organização judiciária e em racionalização dos recursos 

disponíveis, evitando concentrar todas as ações num único juízo (não se trata sequer 

de concentrar numa única vara, mas a pretensão do MPF é concentrar num 

único juízo!), sendo preferível então que se observe a legislação específi ca e sejam 

reunidos apenas aqueles processos em que houver identidade de objeto ou de 

causa de pedir, não se alargando indevidamente o conceito legal para reunir o que 
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tem apenas afi nidade casual ou acidental, evitando assim que ao invés de se ter 

celeridade na tramitação dessas ações de improbidade, se acabe inviabilizando a 

tramitação num único juízo prevento; (destaques meus).

Nesse mesmo sentido, o opinamento doutrinário de Marcelo Borges 

de Mattos Medina, Mestre em Direito Público pela UERJ e Procurador da 

República, que assim se expressa:

Para o fi m da reunião de processos, o essencial é que o liame entre os atos 

de improbidade administrativa seja realmente relevante, à luz das regras sobre 

conexão. A modificação de competência não deve ser realizada se a afinidade 

entre as condutas for meramente casual. Assim, não há conexão entre atos de 

improbidade distintos, se não houver risco de decisões contraditórias ou se do 

conhecimento dessa circunstância não resultar economia processual signifi cativa 

ou proveito para o exercício do jus puniendi. A reunião, para julgamento conjunto, 

de atos ímprobos entre os quais haja afi nidade meramente acidental, importaria 

indevida derrogação de competência (Conexão entre Atos de Improbidade 

Administrativa, Revista de Processo, v. 37, n. 209, jul. 2012, p. 239, destaques meus).

Anote-se, por derradeiro, que a alegação de que o Parquet poderia 

ter ajuizado uma única demanda, em litisconsórcio passivo facultativo 

multitudinário (art. 46, IV, do CPC/1973), não tem o condão de justifi car, após 

ter intentado ações autônomas e independentes, a reunião dos feitos pela via da 

prevenção, sem o atendimento dos requisitos do art. 17, § 5º, da LIA.

Nesse contexto, prevalecendo o critério defi nido pela regra especial, a 

solução adotada pelo acórdão recorrido é a que se revela consonante com os 

princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal, merecendo 

destaque a seguinte passagem do julgado da Corte Regional (fl s. 3.874/3.875e):

(e) permitir a distribuição por dependência das quatro ações posteriores e 

de todas as demais que vierem a ser ajuizadas quanto à “Operação Lava-Jato” 

acabaria por estabelecer verdadeiro juízo universal, semelhante ao que ocorre 

no concurso de credores ou no processo penal, sem a necessária e suficiente 

previsão legal. Estaríamos quebrando o princípio do juiz natural da causa, que é 

aquele a legislação prevê e ao qual o processo é distribuído mediante regras 

prévias e conhecidas de todos (no caso, o sorteio para a livre distribuição dos 

feitos), com sério comprometimento ao devido processo legal e, principalmente, 

risco de que depois todas as ações envolvendo “Operação Lava-Jato” tivessem 

que tramitar num único juízo competente, o que também poderia ser ampliado 

para transformá-lo em juízo universal para ações envolvendo desvios ocorridos na 

Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, ou mais amplamente em desvios ocorridos 

na Petrobrás, ou até mesmo em desvios ocorridos em empresas estatais brasileiras, 
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já que sempre se poderia dizer que a reunião dos processos estaria autorizado já 

que se trata de ações em que ocorre “afi nidade de questões por um ponto comum 

de fato ou de direito” (artigo 46-IV do CPC), o que é solução que não traria benefício 

a nenhuma das partes, não teria ganho quanto à celeridade e ainda nos afastaria da 

republicana e salutar regra da livre distribuição dos feitos (artigos 251 e 252 do CPC), 

que somente quando houver situação expressamente prevista na lei processual 

pode ser afastada (artigos 103, 104, 105, 106 e 253 do CPC; artigo 17, § 5º da Lei n. 

8.429/1992; artigo 2º, § único da Lei n. 7.347/1985) - destaquei.

Isto posto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.550.569-SC (2015/0211085-4)

Relatora: Ministra Regina Helena Costa

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social

Recorrido: Angelina Burini de Souza

Advogados: Roque Fritzen

Carolina Franzoi

EMENTA

Processual Civil. Previdenciário. Recurso especial. Código de 

Processo Civil de 1973. Aplicabilidade. Aposentadoria por invalidez. 

Benefício recebido indevidamente por erro da Administração. Boa-fé. 

Verba de caráter alimentar. Restituição de valores. Impossibilidade.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão 

realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data 

da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, 

in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - Por força do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, 

e, sobretudo, em razão da diretriz da boa-fé objetiva do segurado, 

não cabe a devolução de valores recebidos, a título de benefício 
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previdenciário, por força de interpretação equivocada, má aplicação da 

lei ou erro da Administração.

III - Recurso Especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma 

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de 

Faria, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina 

(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 3 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministra Regina Helena Costa, Relatora

DJe 18.5.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa: Cuida-se de Recurso Especial 

interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional, contra acórdão prolatado, 

por unanimidade, pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no 

julgamento de apelação, assim ementado (fl s. 151e):

Previdenciário. Concessão de benefício. Aposentadoria por invalidez. Início 

da incapacidade anterior à fi liação ao RGPS. Devolução dos valores recebidos 

administrativamente.

1. Hipótese em que a autora, ao se fi liar ao RGPS, já era portadora de doença 

e de limitação não decorrente de agravamento da doença, sendo-lhe indevida a 

concessão do benefício.

2. É incabível a restituição de valores recebidos a título de aposentadoria 

por invalidez na esfera administrativa, quando auferidos de absoluta boa-fé. 

Precedentes jurisprudenciais.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, tão 

somente para fi ns de prequestionamento (fl s. 159/164e).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se 

ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:
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I. Art. 535 do Código de Processo Civil – não foi apreciada a tese de 

que, independentemente da boa-fé no recebimento dos valores por erro 

administrativo, bem como de seu caráter alimentar, é direito do INSS reaver os 

valores pagos irregularmente ao segurado; e

II. Art. 115 da Lei n. 8.213/1991, art. 475-O do Código de Processo 

Civil, e arts. 876 e 884 do Código Civil – a legislação previdenciária prevê 

expressamente o desconto de valores recebidos de boa-fé além do devido, 

restituindo-se o erário público, sob pena de enriquecimento.

Destaco, ainda, que a Autarquia Previdenciária alega que o acórdão 

recorrido estaria a repristinar o parágrafo único, do art. 130, da Lei n. 

8.213/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 

n. 675-4/DF.

Sem contrarrazões (fl s. 177e), o recurso foi admitido (fl s. 178e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Regina Helena Costa (Relatora): Por primeiro, consoante 

o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

Prequestionados, implicitamente, os dispositivos tidos por violados, afasto 

a alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, os arestos:

Processual Civil e Tributário. Violação do art. 535 do CPC. Inocorrência. 

Execução fi scal. Multa moratória aplicada sobre massa falida. Inexigibilidade.

1. Afasta-se violação do art. 535 do CPC quando implicitamente prequestionada 

a matéria objeto do recurso especial.

(...)

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.218.364/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 

TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19.2.2013, DJe 27.2.2013).

Processual Civil. Recurso especial. Inexistente violação do art. 535 do CPC. 

Matéria ventilada implicitamente. Violação dos arts. 165, 458, II e III. Inexistência. 
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Acórdão bem fundamentado. Dissídio jurisprudencial não confi gurado. Acórdão 

recorrido decidido à luz da legislação estadual. Vedado o exame da controvérsia 

em sede de recurso especial.

1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal, ainda 

que implicitamente, emite juízo de valor a respeito da questão tida por omissa.

2. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos 

legais apontados pelas partes. Exige-se apenas que a decisão seja fundamentada, 

aplicando o magistrado, ao caso concreto, a legislação por ele considerada 

pertinente. Caso em que o Tribunal de origem bem fundamentou seu 

entendimento, afastando, ainda que implicitamente, as teses do recurso especial.

(...) 6. Recurso especial conhecido parcialmente, mas nessa parte não provido.

(REsp 1.049.969/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

24.6.2008, DJe 22.8.2008).

Tributário e Processual Civil. IPI. Direito de creditamento. Violação do art. 535 

do CPC não-confi gurada. Embargos de declaração. Caráter protelatório. Não-

ocorrência. Multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. Descabimento.

1. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando implicitamente 

prequestionada a matéria infraconstitucional deduzida nas razões do recurso 

especial.

(...)

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente 

provido para afastar a multa de que trata o art. 538, parágrafo único, do CPC.

(REsp 214.940/PI, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 

julgado em 3.5.2005, DJ 27.6.2005, p. 308).

Por sua vez, na análise do presente caso, é imperioso considerar, além 

da irrepetibilidade dos alimentos, a boa-fé objetiva do segurado quando da 

percepção de valores pagos em decorrência de erro atribuído exclusivamente à 

Administração Pública.

In casu, a autarquia previdenciária alega que o art. 115 da Lei n. 8.213/1991 

autoriza o desconto de valores pagos a maior, percebidos pelo segurado. Não 

obstante, tal autorização legal deve ser interpretada à luz do modelo de conduta 

imposto pela boa-fé objetivamente considerada, princípio geral do direito que 

permeia todo o ordenamento jurídico e exige comportamento pautado pela 

lealdade.

Com efeito, havendo interpretação equivocada, pelo INSS, de lei ou de 

outro ato normativo, e, desse erro resultar pagamento a maior de benefícios 
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previdenciários, a Administração Pública, mediante causa exclusivamente a ela 

imputável, provoca no segurado a legítima expectativa de que tais valores são 

legítimos e defi nitivos.

Não seria justo impor ao segurado, que já se encontra em situação de 

risco social, a devolução de tais valores, sob pena de difi cultar suas condições 

de subsistência e malferir o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, estampado no art. 1º, III, da Constituição da República.

Desse modo, em respeito ao princípio da irrepetibilidade dos alimentos, 

e, sobretudo, à diretriz da boa-fé objetiva do segurado, não cabe a devolução de 

valores recebidos a maior, a título de benefício previdenciário, por erro exclusivo 

da Administração Pública.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

Previdenciário e Processual Civil. Agravo regimental em agravo em recurso 

especial. (I) Equívoco administrativo. Inexigibilidade de devolução de valores 

recebidos de boa-fé pela segurada. Caráter alimentar do benefício. (II) 

Inaplicabilidade do art. 97 da CF. Agravo regimental desprovido.

1. Diante do caráter social das normas previdenciárias, que primam pela 

proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, os pleitos previdenciários 

devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossufi ciente.

2. Em face da natureza alimentar do benefício e a condição de hipossufi ciência 

da parte segurada, torna-se inviável impor-lhe o desconto de seu já reduzido 

benefício, comprometendo, inclusive, a sua própria sobrevivência.

3. Em caso semelhante, a 1ª Seção/STJ, no julgamento do REsp 1.244.182/

PB, representativo de controvérsia, manifestou-se quanto à impossibilidade de 

restituição de valores indevidamente recebidos por servidor público quando a 

Administração interpreta erroneamente uma lei.

4. Não houve (e não há necessidade de) declaração, sequer parcial, de 

inconstitucionalidade dos arts. 115 da Lei n. 8.213/1991, 273, § 2º, e 475-O, do 

CPC, sendo despropositada a argumentação em torno do art. 97 da CF.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 395.882/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 22.4.2014, DJe 6.5.2014).

Previdenciário. Pensão por morte. Pagamento indevido. Boa-fé. Erro da 

Administração. Verba de caráter alimentar. Restituição de valores. Impossibilidade.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, é incabível a devolução de valores 

percebidos por pensionista de boa-fé por força de interpretação errônea, má 

aplicação da lei ou erro da Administração.
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2. É descabido ao caso dos autos o entendimento fi xado no Recurso Especial 

1.401.560/MT, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, pois não se discute na 

espécie a restituição de valores recebidos em virtude de antecipação de tutela 

posteriormente revogada.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.553.521/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 3.11.2015, DJe 2.2.2016).

Ademais, a 1ª Seção desta Corte, em recurso julgado sob a sistemática 

do art. 543-C, do Código de Processo Civil, fi xou entendimento segundo o 

qual não é devida a restituição de valores indevidamente recebidos por servidor 

público, por força de erro administrativo, consoante o mesmo raciocínio ora 

explanado, conforme precedente assim ementado:

Administrativo. Recurso especial. Servidor público. Art. 46, caput, da Lei n. 

8.112/1990 valores recebidos indevidamente por interpretação errônea de lei. 

Impossibilidade de restituição. Boa-fé do administrado. Recurso submetido ao 

regime previsto no artigo 543-C do CPC.

1. A discussão dos autos visa defi nir a possibilidade de devolução ao erário dos 

valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente 

pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 deve ser interpretado com alguns 

temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como 

a boa-fé.

3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma 

lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa 

de que os valores recebidos são legais e defi nitivos, impedindo, assim, que ocorra 

desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido 

a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado 

em 10.10.2012, DJe 19.10.2012, destaque meu).

Por fim, esclareço descaber a alegação de repristinação do art. 130, 

parágrafo único, da Lei n. 8.321/1991, cuja efi cácia foi suspensa em medida 

cautelar deferida na ADI n. 675-4/DF, porquanto tal dispositivo trata da 

exoneração do benefi ciário em sede de execução judicial provisória, situação 

distinta da controvérsia objeto da presente demanda.
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Isto posto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.596.978-RJ (2016/0096711-8)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

Recorrente: Fazenda Nacional

Recorrido: Carlos Alberto Araujo Drummond

Recorrido: Maria de Lourdes Darrochella Lima Sallaberry

Recorrido: Nelson Tomaz Braga

Advogados: Onurb Couto Bruno e outro(s)

Carlos Gomes de Figueiredo Neto

EMENTA

Direito Tributário. Interpretação que deve levar em conta o 

sentido garantístico dos direitos e interesses do contribuinte. Não 

incidência no IRPF sobre o valor do Abono de Permanência. 

Orientação da 1ª Turma do STJ no AgRg no REsp 1.021.817/MG, 

rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1º.9.2008. Mutação jurisprudencial 

procedida pela 1ª Seção do STJ. REsp 1.192.556/PE, rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 6.9.2010. Efi cácia impositiva que se inicia 

somente a partir da mudança de orientação. Princípio da segurança 

jurídica. Recurso da Fazenda Pública parcialmente provido.

1. A mutação jurisprudencial tributária de que resulta oneração 

ou agravamento de oneração ao Contribuinte somente pode produzir 

efeitos a partir da sua própria implantação, não alcançando, portanto, 

fatos geradores pretéritos, consumados sob a égide da diretriz judicante 

até então vigorante; essa orientação se apóia na tradicional e sempre 

atual garantia individual de proibição da retroatividade de atos ofi ciais 

(ou estatais) veiculadores de encargos ou ônus: sem esse limite, a 

atividade estatal tributária fi caria à solta para estabelecer exigências 

retrooperantes, desestabilizando o planejamento e a segurança das 

pessoas.
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2. Neste caso, a não incidência do IRPF sobre o Abono de 

Permanência estava claramente albergada na jurisprudência desta 

Corte Superior (AgRg no REsp 1.021.817/MG, Rel. Min. Francisco 

Falcão, DJe 1º.9.2008), o que somente veio a ser alterado com o 

julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob a sistemática do art. 543-

C do CPC, relatado na 1ª Seção pelo Ministro Mauro Campbell 

Marques, DJe 6.9.2010; Essa alteração jurisprudencial do STJ não 

pode surpreender os Contribuintes que realizaram fatos geradores 

anteriores à ela, sendo isso uma regra intransponível da ordem 

jurídica democrática, como altesonantemente apregoava o Professor 

GERALDO ATALIBA, na sua obra: República e Constituição, São 

Paulo, Malheiros, 2004.

3. Recurso da Fazenda Pública parcialmente provido, para afi rmar 

que incide o IRPF sobre o valor do Abono de Permanência, mas 

somente a partir de 2010, data do julgamento do REsp 1.192.556/

PE, ressalvada a prescrição quinquenal, anotando-se que a decisão 

repetitiva ainda não transitou em julgado.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas a seguir, por maioria, vencido parcialmente o Sr. Ministro 

Gurgel de Faria, dar parcial provimento ao recurso especial, a fi m de afi rmar 

a incidência do Imposto de Renda sobre as verbas percebidas pelos Autores 

a título de Abono de Permanência, a partir de 2010, ressalvada a prescrição 

quinquenal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e 

Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dra. Herta Rani Teles Santos, pela parte recorrente: Fazenda Nacional.

Brasília (DF), 7 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator

DJe 1º.9.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 1. Trata-se de Recurso 

Especial interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na alínea a do 

art. 105, III da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

Tributário. Imposto de renda. Abono de Permanência. Art. 40, § 19 da CF/1988. 

Natureza de verba especial. Não incidência.

1. O abono de permanência é devido ao servidor que, tendo completado as 

exigências para a aposentadoria voluntária, na forma do § 1º, III do art. 40 da 

CF/1988, opte por permanecer em atividade até que complete as exigências 

para a aposentadoria compulsória, prevista no § 1º, II do mesmo dispositivo 

constitucional.

2. Em virtude da equivalência estabelecida no art. 40, § 19 da CF/1988, uma vez 

que a legislação pátria estabelece que a contribuição previdenciária não se sujeita 

à incidência do Imposto de Renda, para que o valor do abono de permanência 

seja a ela equivalente deve corresponder a uma verba não submetida à tributação 

pelo referido imposto.

3. Assim, o que se tem é uma verba especial, prevista na CF/1988, cujo 

dispositivo tem suficiência para ser aplicado em seu próprio enunciado 

constitucional, pois, se a verba da contribuição previdenciária não é tributada 

pelo Imposto de Renda, só seria ela equivalente a uma renda de igual valor 

nominal, também não tributada, sob pena de ruptura da equivalência.

4. Ademais, outra questão que confi rma a diferença entre o valor do Abono de 

Permanência como verba remuneratória e o seu valor como verba especial não 

tributada pelo Imposto de Renda. É que, na primeira hipótese, essa verba não 

poderia ultrapassar o valor do subsídio previsto em lei, exceto com base em verba 

especial ou indenizatória (fl s. 248).

2. Aos Embargos de Declaração opostos, negou-se provimento (fls. 

263/269).

3. Em seu Apelo Especial, sustenta a Recorrente violação do art. 535, I e II 

do CPC, e arts. 43, I e II e 111 do CTN c/c art. 3º, § 4º da Lei n. 7.713/1988, 

além da dissidência com o entendimento jurisprudencial fi rmado por esta Corte 

Superior, inclusive em sede de representativo da controvérsia, ao argumento de 

que (a) apesar de instado a se manifestar em sede de Aclaratórios, o Tribunal 

de origem deixou de apreciar questões essenciais ao deslinde da controvérsia; e 

(b) incide Imposto de Renda sobre o Abono de Permanência percebido pelos 

Recorridos, haja vista que tal verba constitui um adicional remuneratório propter 

personam, não tendo caráter indenizatório.
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4. Apresentadas contrarrazões (fl s. 319/329), sobreveio juízo positivo de 

admissibilidade recursal.

5. É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Relator): 1. Presentes os 

requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, passo à análise do mérito.

2. Quanto à alegada violação do art. 535 do CPC, por vício de omissão 

não suprido pelo Tribunal de origem, adianta-se que a irresignação da Fazenda 

Nacional não merece prosperar.

3. Com efeito, o Julgador não é obrigado a se debruçar sobre todas as teses 

levantadas pelas partes, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, 

estando vinculado apenas ao imperativo constitucional da fundamentação 

sufi ciente para a efetiva solução da controvérsia.

4. Lado outro, dúvida não há de que, constatados vícios de contradição, 

omissão e obscuridade no julgado - ventilados pela parte sucumbente em sede 

de Embargos de Declaração, e cuja elucidação é indispensável ao deslinde 

da controvérsia -, impõe-se a manifestação do Órgão Julgador, sob pena de 

nulidade do julgado.

5. Na hipótese, a leitura atenta dos autos revela que o Tribunal de origem 

apreciou detalhadamente o caso em exame, para concluir pela não incidência do 

Imposto de Renda sobre as parcelas auferidas a título de Abono de Permanência, 

por Servidor Público que se aposenta, mas permanece em atividade.

6. Como se vê, as questões postas a debate foram decididas com clareza, 

não tendo havido qualquer vício que justifi casse o manejo dos Embargos de 

Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, 

como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

7. Quanto ao mérito, dessume-se dos autos que os Autores se insurgiram 

contra o recolhimento de Imposto de Renda sobre a parcela percebida por aqueles 

Servidores que, conquanto tenham completado as exigências de aposentadoria 

voluntária, optaram por permanecer no serviço público ativo, percebendo o 

Abono de Permanência de valor igual ao de sua Contribuição Previdenciária, na 

forma prevista pelo art. 3º, § 1º da EC 41/2003 e regulamentada pelo art. 7º da 

Lei Federal n. 10.887/2004.
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8. Apreciando a postulação da parte Autora, o douto Magistrado de 

primeiro grau julgou procedente o pedido, para sustar a incidência da exação 

sobre os valores a serem recebidos a título de Abono Permanência, bem como 

para determinar a devolução dos valores retidos a partir de maio de 2004, 

consignando que, segundo a jurisprudência consolidada de nossos Tribunais, 

a verba em comento possui realmente natureza indenizatória, estando, por 

consequência, fora do campo de incidência do Imposto de Renda. Em sede 

de Apelação e Remessa Necessária, o TRF da 2ª Região manteve a sentença 

de procedência, rechaçando o argumento do Ente Público de incidência do 

Imposto de Renda sobre tais verbas diante de sua natureza de acréscimo 

patrimonial, e não meramente indenizatória ou compensatória.

9. É intensa a discussão acerca da natureza jurídica das verbas percebidas 

pelo trabalhador que servem como base de incidência do Imposto de Renda, a 

ponto de identifi car se são verbas de natureza remuneratórias, indenizatórias ou 

ressarcitórias, já que a legislação declara que as verbas que compõem a base de 

incidência tributária, nesse caso, são as verbas decorrentes da remuneração por 

trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou funções, na 

forma prevista no art. 16 da Lei n. 4.506/1964, verbis:

Art. 16. Serão classifi cados como rendimentos do trabalho assalariado todas 

as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos 

empregos, cargos ou funções referidos no artigo 5º do Decreto-Lei número 5.844, 

de 27 de setembro de 1943, e no o 4.357, de 16 de julho de 1964, tais como:

I - Salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, 

honorários, diárias de comparecimento;

Il - Adicionais, extraordinários, suplementações, abonos, bonifi cações, gorjetas;

III - Gratifi cações, participações, interesses, percentagens, prêmios e cotas-

partes em multas ou receitas;

IV - Comissões e corretagens;

V - Ajudas de custo, diárias e outras vantagens por viagens ou transferência do 

local de trabalho;

VI - Pagamento de despesas pessoais do assalariado, assim entendidas aquelas 

cuja dedução ou abatimento a lei não autoriza na determinação da renda líquida;

VII - Aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a 

terceiros, ou a diferença entre o aluguel que o empregador, paga pela locação do 

prédio e o que cobra a menos do empregado pela respectiva sublocação;

VIII - Pagamento ou reembolso do imposto ou contribuições que a lei prevê 

como encargo do assalariado;
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IX - Prêmio de seguro individual de vida do empregado pago pelo empregador, 

quando o empregado e o benefi ciário do seguro, ou indica o benefi ciário deste;

X - Verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas 

necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;

XI - Pensões, civis ou militares de qualquer natureza, meios-soldos, e quaisquer 

outros proventos recebidos do antigo empregador de institutos, caixas de 

aposentadorias ou de entidades governamentais, em virtude de empregos, 

cargos ou funções exercidas no passado, excluídas as correspondentes aos 

mutilados de guerra ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira.

Pa rágrafo único. Serão também classifi cados como rendimentos de trabalho 

assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no 

pagamento das remunerações previstas neste artigo.

10. No entanto, a identifi cação das referidas verbas não é uma tarefa fácil 

já que muitas parcelas integrantes da remuneração do Servidor servem de base 

de cálculo do tributo em discussão como se remuneratória fossem, sem que seja 

defi nida com precisão a sua natureza jurídica.

11. Desse modo, mostra-se relevante a necessidade de se estabelecer as 

características basilares dessas verbas, a fi m de se aferir se realmente possuem 

natureza nitidamente remuneratória, sendo, portanto, passíveis de tributação do 

Imposto de Renda, ou se possuem natureza indenizatória ou ressarcitória, o que 

impediria sua tributação.

12. Especifi camente, em relação ao Abono de Permanência, tenho para 

mim que, coerente com o desígnio do constituinte derivado em instituir um 

mecanismo de neutralização do desconto da Contribuição Previdenciária 

para aquele Servidor que adia sua aposentadoria, a benesse em questão tem 

natureza nitidamente premial, porque evidentemente se trata de medida de 

contorno fi nanceiro, que se destina a incentivar o prolongamento do tempo de 

permanência do Servidor em atividade, mesmo após a reunião dos requisitos 

para a aposentadoria voluntária, até que se alcance a idade-limite para a 

aposentadoria compulsória.

13. Em outras palavras, o Abono de Permanência visa a ressarcir ou a 

compensar o Servidor que não usufrui de seu direito de se aposentar em sua 

integralidade, mantendo vínculo ativo com o Poder Público. O fato é que, nesse 

caso, o Servidor experimenta uma perda, razão pela qual a percepção dessa 

verba não constitui acréscimo patrimonial, mas um prêmio para aquele que não 

migrou logo para a inatividade.
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14. Caso tivesse natureza remuneratória, é claro que deveria ter caráter 

habitual e ser estendida a todos os Servidores que exercessem a mesma função, 

o mesmo cargo, independentemente de ter implementadas certas condições 

estabelecidas na legislação pertinente.  Mas não é o caso, porque a percepção 

do referido Abono de Permanência é restrita ao Servidor Público que preenche 

os requisitos para se aposentar, mas que permanece prestando seus serviços à 

Administração Pública diante do estímulo que lhe é oferecido.

15. Revelada, nestes termos, a inequívoca natureza de indenização do 

Abono de Permanência em seu propósito de compensar o não exercício de 

um direito, qual seja, a aposentadoria, torna-se forçoso concluir que as parcelas 

pagas sob a rubrica de Abono Permanência estão fora da área de incidência do 

Imposto sobre a Renda.

16. Deve-se registrar que a 1a. Turma do STJ adotou, precisamente, 

essa orientação quando do julgamento do AgRg no REsp 1.021.817/MG, 

da relatoria do ilustre Ministro Francisco Falcão, e a participação judicante 

dos Ministros Luiz Fux, Teori Albino Zavascki e Hamilton Carvalhido, sob a 

Presidência da Ministra Denise Arruda, isso no ano de 2008. É a seguinte a 

ementa do julgado em referência:

Tributário e Processual Civil. Abono permanência. CF, art. 40, § 19. Imposto 

de renda. Não incidência. CPC, art. 535. Ofensa não caracterizada. CPC, art. 273. 

Matéria não prequestionada. Súmula 211/STJ.

I - Não ficou demonstrada a alegada violação ao art. 535, do Código de 

Processo Civil.

II - Não está prequestionada a matéria atinente aos requisitos para a 

antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 273), sendo inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, 

não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula 211/STJ).

III - O constituinte reformador, ao instituir o chamado “abono permanência” 

em favor do servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria 

voluntária, em valor equivalente ao da sua contribuição previdenciária (CF, art. 

40, § 19, acrescentado pela EC 41/2003), pretendeu, a propósito de incentivo 

ao adiamento da inatividade, anular o desconto da referida contribuição. Sendo 

assim, admitir a tributação desse adicional pelo imposto de renda, representaria o 

desvirtuamento da norma constitucional.

IV - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.021.817/MG, Rel. Min. 

Francisco Falcão, DJe 1º.9.2008).
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17. Posteriormente, por ocasião do julgamento do julgamento do REsp 

1.105.814/SC, da relatoria do Ministro Humberto Martins, datado de 7.5.2009, 

a douta 2ª Turma do STJ reformulou repentinamente a orientação que fora 

traçada naquele precedente lavrado pelo Ministro Francisco Falcão, quando 

deveria, a meu ver, tê-la reiterada ou então submetido a matéria ao exame da 

1ª Seção para clivá-la sob o critério da sua cientifi cidade, como é recomendável 

pela metodologia das ciências, segundo expõe o Professor THOMAS KUHN, 

eminente cientista e físico renomado, que observou, bem a propósito disso, 

que a evolução das ciências – inclusive das Ciências Sociais – somente se dá 

pela ruptura científi ca dos paradigmas, razão pela qual eles (os paradigmas) 

são focos de atenção dos estudiosos, seja para confi rmar os seus enunciados, 

quando ainda válidos, ou mudá-los, quando o desenvolvimento da ciência revela 

a sua inadequação (A Função do Dogma na Evolução da Ciência). No caso em 

estudo, creio que se impõe confi rmar aquele primeiro precedente desta Corte 

Superior, pois, conforme minha posição já exposta no presente voto, não há 

razão para desertar dos seus enunciados que ampararam, com precisão, a tese da 

não incidência do Imposto de Renda sobre o Abono de Permanência.

18. Pontuo, por me parecer relevante, que essa situação de confronto entre 

o que fora afi rmado em 2008 pelo ilustre Ministro Francisco Falcão e aquela 

orientação fi rmada pela 2ª Turma, em 2009, ao acompanhar o voto prolatado 

pelo ilustre Ministro Humberto Martins, perdurou até meados de 2010, quando 

a controvérsia consistente na natureza jurídica do Abono de Permanência para 

fi ns de incidência ou não de Imposto de Renda foi submetida pela 1ª Seção 

do STJ ao procedimento dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 

1.192.556/PE, da relatoria do ilustre Ministro Mauro Campbell Marques, ocasião 

em que prevaleceu o ponto de vista defendido pela 2ª Turma, ou seja, de que o 

Abono de Permanência possui natureza remuneratória por conferir acréscimo 

patrimonial ao benefi ciário, sujeitando-se à incidência do Imposto de Renda, 

novamente em oposição ao precedente REsp 1.021.817/MG, da relatoria do 

Ministro Francisco Falcão.

19. Conservo-me, porém, adepto do ponto de vista defendido pelo Ministro 

Francisco Falcão, porquanto se trata de julgamento unânime desta egrégia 

1ª Turma, que bem analisou a natureza jurídica do Abono de Permanência, 

concluindo que se tratava mesmo de um incentivo, um prêmio, razão por que 

descabia ser classifi cado no conceito de verba remuneratória para fi ns tributários.

20. Ressalto que, até o momento, expressei neste voto a percepção particular 

que tenho da solução que deveria ser dada ao tema e acredito que esta seria 
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mesmo a melhor e, sobretudo, seria a mais justa defi nição do problema. Sei, 

contudo, que essa minha posição é solitária e até recriminada por muitos que 

a desaprovam; contudo, para bem julgar o caso presente, penso que é preferível 

sustentar que a aquela orientação traçada pelo Ministro Francisco Falcão deve ter 

efi cácia até o julgamento do Repetitivo, e, somente desse ponto para adiante, por 

amor ao precedente fi rmado sob a égide do art. 543-C do CPC, a diretriz então 

adotada deverá ser observada.

21. Aqui acrescento que, por se tratar de novo posicionamento que agrava o 

encargo tributário do Contribuinte, não se pode aplicá-lo às situações passadas, 

sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica, que, diante de sua 

importância inarredável, deve ser aqui aplicado no intuito de impedir a retroação 

de critérios jurídicos supervenientes a fatos geradores passados quando maléfi ca 

ao sujeito passivo da obrigação tributária, de modo a preservar as expectativas 

legítimas do Contribuinte, além de conferir segurança aos processos decisórios.

22. Relativamente à segurança jurídica e à irretroatividade do novo 

entendimento jurisprudencial para alcançar situações pretéritas, já tive 

oportunidade de afi rmar que a irretroação da regra nova se aplica, inclusive, 

à jurisprudência, e não apenas às leis, quando capazes de prejudicar situação 

consolidadas:

Na verdade, quando se altera uma orientação consolidada na jurisprudência 

- e isso não se confunde com decisões esparsas ou episódicas -, orientação que 

previa a fruição de certo direito subjetivo, uma isenção de determinada obrigação 

ou dever jurídico, por exemplo, esta sé implantando, com essa alteração, a 

obrigação ou o dever jurídico que antes inexistia ou era inexigível.

Por isso é imperativo jurídico, mas também igualmente ético, que as eventuais 

situações consumadas antes da alteração jurisprudencial sejam devidamente 

preservadas, ou seja, que os efeitos da alteração jurisprudencial somente se 

produzam no tempo posterior à sua adoção (da alteração); e isso pode ser um 

fator apontado como elementar da segurança das relações jurídicas.

A irretroação da regra nova (qualquer que seja a sua natureza) é um requisito, 

talvez o primeiro requisito da segurança jurídica ou da segurança das relações 

sócio-jurídicas, cujo propósito é permitir que as pessoas possam programar, 

projetar, planejar ou conduzir as suas vidas e os seus negócios individuais 

confi ando na permanência da efi cácia das disposições que os regem no momento 

em que são tomadas as decisões relativas a esses interesses (Direito à Segurança 

Jurídica, Fortaleza/CE, Curumim, 2015, p. 96/97).

23. Sob essa visão, não se pode deixar de considerar a situação fática dos 

autos, em que, proposta a ação visando a discutir a incidência de determinado 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

188

tributo, o critério jurídico de interpretação dada pelos Tribunais pátrios ao tema, 

durante certo período de tempo, levou à criação de uma expectativa justa por 

parte do Contribuinte de que este se encontrava resguardado da incidência da 

exação, sendo regular a sua situação fi scal.

24. Neste contexto, a mutação jurisprudencial tributária de que resulta 

oneração ou agravamento de oneração ao Contribuinte somente pode produzir 

efeitos a partir da sua própria implantação, não alcançando, portanto, fatos 

geradores pretéritos, consumados sob a égide da diretriz judicante até então 

vigorante; essa orientação se apóia na tradicional e sempre atual garantia 

individual de proibição da retroatividade de atos ofi ciais (ou estatais) veiculadores 

de encargos ou ônus: sem esse limite, a atividade estatal tributária fi caria à solta 

para estabelecer exigências retrooperantes, desestabilizando o planejamento e a 

segurança das pessoas.

25. Diante dessas colocações, tenho que, considerando a situação 

excepcional que redunda do presente caso, na qual, desde o ajuizamento da ação, 

a parte Autora tinha a percepção, amparada pela jurisprudência consolidada 

à época, de que, diante de sua natureza indenizatória, os valores percebidos 

a título de Abono de Permanência não se sujeitavam a qualquer tributação, 

não me parece razoável ou proporcional que possa o Poder Judiciário reverter 

integralmente essa situação em decorrência da modificação posterior da 

jurisprudência, trazendo gravíssimo prejuízo à parte Recorrida, que, repita-se, 

agiu de acordo com a interpretação jurisprudencial anterior, predominante ao 

tempo em que postulara judicialmente o não recolhimento da exação.

26. E não seria de outra maneira, pois, em que pese à força de uma decisão 

pela sistemática do Recurso Representativo da Controvérsia, soa claro que 

seu alcance não poderia se operar de maneira retroativa para alcançar todas 

as parcelas recebidas pelos Recorridos, durante o longo intervalo de tempo, 

entre a data inicial do pagamento do Abono de Permanência e a consolidação 

da jurisprudência por esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do 

REsp 1.192.556/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, datado de 

25.8.2010. Essa alteração jurisprudencial do STJ não pode surpreender os 

Contribuintes que realizaram fatos geradores anteriores à ela, sendo isso uma 

regra intransponível da ordem jurídica democrática, como altesonantemente 

apregoava o Professor GERALDO ATALIBA, na sua obra: República e 

Constituição, São Paulo, Malheiros, 2004.

27. Postas estas premissas, no caso em exame, conclui-se pela incidência 

do IRPF sobre o Abono de Permanência apenas a partir de 2010, quando se 
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consolidou entendimento nesta Corte pela sistemática do representativo da 

controvérsia.

28. Com base nessas considerações, dá-se parcial provimento ao Recurso 

Especial, a fi m de afi rmar a incidência do Imposto de Renda sobre as verbas 

percebidas pelos Autores a título de Abono de Permanência, a partir de 2010, 

ressalvada a prescrição quinquenal. Redistribua-se reciprocamente os ônus 

sucumbenciais, de acordo com o grau de decaimento de cada uma das partes.

29. É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Senhor Presidente, adianto logo que 

fi carei vencido.

Apesar da nomenclatura empregada – se se trata de retroatividade ou de 

irretroatividade –, com respeito, entendo que, na verdade, estamos modulando 

os efeitos do acórdão proferido pela Primeira Seção no REsp n. 1.192.556/PE, 

julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 25.8.2010, DJe 6.9.2010).

Não se trata, na minha visão, de se aplicar irretroatividade, porque na 

verdade já existia a lei. O que se está fazendo é interpretá-la, para reconhecer 

se incide Imposto de Renda sobre os valores pagos a título de abono de 

permanência (art. 40, § 19, da Constituição Federal, com a redação da EC n. 

41/2003), a depender da sua feição – remuneratória ou indenizatória. É isso. A 

decisão fi nal foi de que o abono de permanência possui caráter remuneratório e 

integra a base de cálculo do Imposto de Renda.

Na época do julgamento do REsp n. 1.192.556/PE – em 6.9.2010, há 

quase seis anos –, o CPC em vigor não previa a possibilidade de modular os 

efeitos de decisão proferida no julgamento de demandas repetitivas que alterasse 

a jurisprudência dominante sobre o tema. Essa questão não foi debatida pela 

Primeira Seção no julgamento do REsp n. 1.192.556/PE.

Há muito, ao decidir questões semelhantes, esta Corte Superior fi rmou 

o entendimento de que, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 27 da Lei n. 

9.868/1999, é incabível ao Judiciário, sob pena de usurpar atividade legislativa, 

promover “modulação temporal” de suas decisões.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: EREsp 738.689/PR, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 
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22.10.2007, p. 187; EDcl no AgRg no REsp 666.752/PR, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado em 15.4.2008, DJe 14.5.2008; AgRg no REsp 

1.089.940/BA, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

2.4.2009, DJe 4.5.2009; AgRg nos EDcl no Ag 983.549/DF, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.4.2009, DJe 

13.5.2009; EDcl no REsp 1.202.151/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 12.11.2012; AgRg no REsp 1.353.699/

CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19.2.2013, 

DJe 7.3.2013; EDcl no AgRg nos EAREsp 93.820/PR, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.6.2013, DJe 26.6.2013; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.405.525/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 17.11.2015, DJe 24.11.2015.

O STJ já defi niu também que a mudança de entendimento jurisprudencial, 

por si só, não ofende o princípio da segurança jurídica, não sendo o caso de 

modulação de efeitos, porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade 

de lei (EDcl nos EDcl no REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13.8.2014, DJe 8.9.2014; EDcl no 

REsp 1.129.215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 

em 18.11.2015, DJe 14.12.2015; EDcl no AgRg no REsp 1.323.163/SC, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8.9.2015, DJe 24.9.2015).

Atualmente, o CPC/2015 permite modular os efeitos da decisão oriunda 

de julgamento representativo de controvérsia (art. 927, §§ 3º e 4º). Essa 

faculdade cabe ao próprio órgão julgador da demanda múltipla. Contudo, como 

dito acima, a Primeira Seção não discutiu a extensão do acórdão do REsp n. 

1.192.556/PE (EDcl no AgRg no REsp 666.752/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 15.4.2008, DJe 14.5.2008; AgRg nos EDcl no 

REsp 1.405.525/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 17.11.2015, DJe 24.11.2015).

O que afi rmou a Primeira Seção? “Sujeitam-se à incidência do Imposto de 

Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência”. Então, “essa 

interpretação só vai valer doravante” – usando termo que o Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho utilizou e que é interessante – é uma tese sedutora, a respeito 

da qual há escritos, mas, com todo o respeito, não vejo como acolhê-la diante de 

recurso repetitivo julgado em 2010.

Não cabe a esta egrégia Turma modular os efeitos do REsp n. 1.192.556/

PE em outro processo, sob pena de “promover o rompimento da Segurança 
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Jurídica e do Princípio da Isonomia, em confronto com os contribuintes que, 

calcados na presunção de legitimidade das leis, não demandaram contra o 

Fisco (Precedente da Excelsa Corte: Questão de Ordem no RE 353.657-5-

PR)” (EDcl no AgRg no REsp 666.752 /PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, julgado em 15.4.2008, DJe 14.5.2008).

Não é demais consignar que a “modulação dos efeitos” caso a caso, sem que 

tal modulação tenha sido objeto de exame no próprio recurso repetitivo, fulmina 

o objetivo maior do precedente, que é trazer segurança jurídica, racionalidade, 

isonomia e previsibilidade ao sistema, pois as instâncias de origem fi cam sem ter 

um norte a seguir, quando devem acompanhar fi elmente o conteúdo da decisão, 

diante do seu caráter vinculante, adotando nos processos sobrestados a tese 

fi rmada.

Ouso dizer que estamos percorrendo um caminho perigoso, porque, 

sempre que houver divergência entre as Turmas de Direito Público, tratando-se 

de matéria tributária, o contribuinte dirá que não se pode aplicar o repetitivo 

retroativamente. Não é exação nova, por óbvio, que estamos a criar. Com todo o 

respeito, esse tributo sempre existiu. Daí a razão de não se poder falar em efeitos 

tão só para depois do julgamento do repetitivo.

Reitero: o que o Código de Processo Civil de 2015 permite é que o recurso 

repetitivo faça isso. Não houve modulação no julgamento do REsp 1.195.556/

PE e, em uma Turma, seis anos depois, estamos a dizer que, na realidade, aquele 

recurso repetitivo merece ter os efeitos modulados. Respeito a interpretação de 

Vossas Excelências, mas dela divirjo.

Diante do exposto, dou provimento integral ao recurso da Fazenda Pública, 

para reconhecer a incidência do Imposto de Renda sobre os valores pagos a 

título de abono de permanência, sem modular os efeitos da decisão do REsp 

1.195.556/PE.

É como voto.





Segunda Turma





RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 36.943-RJ 

(2012/0005627-2)

Relatora: Ministra Assusete Magalhães

Recorrente: Sandro Caetano de Mesquita

Advogado: Sandro Caetano de Mesquita e outro(s)

Recorrido: Estado do Rio de Janeiro

Procurador: Pedro Gonçalves da Rocha Slawinski e outro(s)

EMENTA

Administrativo e Ambiental. Recurso ordinário em mandado 

de segurança. Mandado de segurança preventivo. Pesca amadora. 

Portaria N-35, da Sudepe, de 22.12.1988. Revogação parcial pelas 

Portarias Ibama n. 30, de 23.5.2003, e 4, de 19.3.2009. Pesca amadora 

subaquática com utilização de arbalete. Possibilidade. Restrição por 

normas estaduais. Necessidade de observância. Art. 16 da Portaria 

Ibama n. 4, de 19.3.2009. Limite de captura e transporte de peixe 

por pescador amador. Instrumento de proteção ao meio ambiente. 

Recurso ordinário provido.

I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 

interposto por Sandro Caetano de Mesquita, em 13.10.2011, com 

fundamento no art. 105, II, b, da CF/1988, contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatado em Mandado de 

Segurança preventivo, publicado em 30.9.2011.

II. Pretende o impetrante, ora recorrente, que o impetrado se 

abstenha de impedi-lo de praticar, como pescador amador, detentor 

de licença do Ministério da Pesca e Aquicultura, a pesca amadora 

subaquática com arbalete, no entorno da Ilha Grande e adjacências, 

no litoral do Rio de Janeiro, desde que em apneia e sem a utilização de 

equipamentos de respiração artifi cial. Sustenta que, por ser pescador 

amador, está incluído na exceção à proibição de pesca, até a distância 

de 1.000 metros ao redor e ao largo da Ilha Grande e de outras Ilhas 

e enseadas do litoral do Rio de Janeiro, citadas no art. 1º, I e II, da 

Portaria N-35/1988 - SUDEPE, exceção constante do § 1º do art. 1º 

da aludida Portaria.
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III. A Portaria N-35, da SUDEPE, de 22.12.1988, foi editada, 

pela extinta autarquia federal, com o intuito de proteger áreas de 

reprodução e crescimento de peixes, crustáceos e moluscos, proibindo, 

em seu art. 1º, I e II, a pesca, até a distância de 1.000 (um mil) metros 

ao redor e ao largo dos acidentes geográfi cos representados pelas 

Ilhas Grande, da Gipoia, dos Porcos, do Sandri, da Barra, Comprida, 

Cunhambebe, Cavaco e Caieira, assim como pelas enseadas de Bracui, 

Gipoia, Sapuiba e Ariró, pertencentes à Baía da Ribeira, situados no 

Estado do Rio de Janeiro.

IV. A mesma Portaria excepcionou, da referida proibição, os 

pescadores artesanais ou amadores que utilizem, para o exercício da 

pesca, linha de mão ou vara, linha e anzol, com ou sem molinete, bem 

como as atividades de maricultura.

V. A referida Portaria, editada pela Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE – autarquia federal extinta, 

em 22.2.1989, sucedida pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, conforme estatuído na Lei n. 7.732, 

de 22.2.1989 –, foi parcialmente revogada, de forma sucessiva, 

pelas Portarias IBAMA n. 30, de 23.5.2003, e 4, de 19.3.2009, que 

estabeleceram normas gerais para o exercício da pesca amadora, em 

todo o território nacional.

VI. Nesse contexto, em conformidade com o art. 3º, III, da 

Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009, permite-se a realização da pesca 

amadora subaquática, com ou sem auxílio de embarcações, com 

utilização de espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o 

emprego de aparelhos de respiração artifi cial, respeitada a limitação 

de captura e transporte por pescador amador, constante do art. 6º da 

mesma Portaria.

VII. De qualquer sorte, deve ser obedecida a limitação constante 

do art. 9º do Decreto Estadual n. 20.172, de 1º.7.1994 – que proíbe a 

exploração da pesca em locais favoráveis à desova, de desenvolvimento 

de larvas ou pós-larvas, de alimentação de espécies cujos estoques 

estejam abaixo do necessário à sua manutenção, e os considerados 

como refúgio para espécies –, por se cuidar de norma estadual mais 

restritiva, cuja observância é imposta pelo art. 16 da Portaria IBAMA 

n. 4, de 19.3.2009.
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VIII. Da interpretação teleológica dos mencionados institutos 

normativos, infere-se que a utilização de arbalete, sem auxílio de 

respirador, para realização da pesca amadora subaquática, conforme 

previsto nas normas regulamentadoras da matéria (Portaria IBAMA 

n. 30, de 23.5.2003, posteriormente revogada pela Portaria IBAMA 

n. 4, de 19.3.2009), não desvirtua o espírito da Portaria N-35, da 

SUDEPE, de 22 de dezembro de 1988, consubstanciado na proteção 

das áreas de reprodução e crescimento de peixes, crustáceos e moluscos 

e com o fi to de evitar a pesca comercial, com efeitos predatórios, nos 

locais que o ato normativo da extinta SUDEPE menciona.

IX. Por outro lado, a Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009, em seu 

art. 6º, estabelece limite de captura e transporte de peixes por pescador 

amador também como mecanismo de proteção ao meio ambiente, 

evidenciando-se a inadequação da restrição da pesca amadora 

subaquática em apneia, com utilização de arbalete, sem auxílio de 

respirador, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade, 

postulado também orientador do Direito Administrativo, para que 

não haja a adoção de medidas restritivas desnecessárias para o alcance 

do interesse público.

X. Apreciando caso análogo, entendeu o STJ existente direito 

líquido e certo do recorrente, pescador amador, detentor de licença do 

órgão federal competente, à pesca amadora subaquática em apneia, com 

arbalete, nos locais mencionados no art. 1º da Portaria N-35/1988 - 

SUDEPE, destacando que “a Portaria Sudepe é de 1988. (...) o fato de 

a Portaria Sudepe N-35, ao livrar da proibição de pesca comercial os 

pescadores artesanais e amadores, não ter feito menção a este artefato 

(o arbalete) diz respeito unicamente a sua inexistência à época em que 

editada esta portaria (1988), e não à real vontade regulamentadora de 

vedar a pesca subaquática amadora com o uso do arbalete. Não há, 

pois, caráter restritivo, mas apenas lacuna relativa a desenvolvimento 

técnico. (...) o conceito de “pesca artesanal” não vem defi nido pela 

Portaria Sudepe, mas sim pela Portaria do Ibama retro transcrita e, 

neste conjunto de normas, a pesca amadora é simplesmente aquela 

que não possui fi nalidade comercial. (...) o art. 1º da Portaria Sudepe 

permite a pesca com anzóis, tipo de pesca amadora que, na Portaria 

do Ibama pode ser classifi cada como pesca amadora desembarcada ou 

embarcada - conforme se utilize ou não de embarcações. Quer dizer: 
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até o uso de embarcações não é sufi ciente para afastar o amadorismo, de 

modo que o mero uso de arbalete, sob a perspectiva da razoabilidade 

na proteção do meio ambiente aquático (especialmente sob o aspecto 

da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito), também 

não o pode ser” (STJ, RMS 33.562/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe de 24.8.2011).

XI. Recurso Ordinário 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 

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

Benjamin, dando provimento ao recurso ordinário, com ressalva de seu ponto 

de vista, a Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, 

nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora. A Sra. Ministra Diva Malerbi 

(Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região) (voto-vista), os Srs. Ministros 

Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 9 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 10.10.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Ordinário 

em Mandado de Segurança, interposto por Sandro Caetano de Mesquita, em 

13.10.2011 (fl . 209e), com fundamento no art. 105, II, b, da CF/1988, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatado em 

Mandado de Segurança preventivo, impetrado pelo ora recorrente contra o 

Secretário de Estado do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, assim 

ementado:

Mandado de segurança. Impugnação a ato do Secretário de Estado do 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Pesca subaquática. Legitimidade passiva 

ad causam da autoridade apontada como coatora. Subordinação do órgão 
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responsável pela fi scalização à Secretaria do Estado do Ambiente. O impetrante 

possui licença para pesca amadora na Categoria ‘C’, que permite o uso de 

espingarda de mergulho ou arbalete, o que não está inserido na exceção prevista 

pelo art. 1º, § 1º da Portaria da Sudepe N-35, de 22 de dezembro de 1988, que 

permite a pesca artesanal ou amadora com a utilização de linha de mão, ou 

vara, linha e anzol, com ou sem molinete. A limitação imposta pela referida 

portaria não obsta o exercício da atividade de pesca subaquática para a qual está 

licenciado o impetrante, apenas sendo necessário que este observe os limites 

geográfi cos e a distância ali estabelecidos. Ausência de direito líquido e certo a 

amparar a pretensão. Denegação da ordem (fl s. 194/195e).

O referido acórdão foi publicado em 30.9.2011 (fl . 204e);

Sustenta o recorrente, em síntese, “que é praticante de pesca amadora 

subaquática em apneia, na qual não se utiliza de nenhum equipamento ou 

petrecho de respiração artifi cial, possuindo a autorização necessária para a 

prática de tal modalidade de pesca amadora, através da Licença de Pesca 

Amadora emitida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, exercendo 

tal atividade esportiva e amadora basicamente no Estado do Rio de Janeiro, na 

região do Município de Angra dos Reis e Mangaratiba e no entorno da Ilha 

Grande” (fl . 211e).

Alega que a atividade esportiva praticada pelo recorrente – pesca amadora 

subaquática em apneia – é regulamentada por diversas normas, dentre a quais 

destaca a Portaria N-35/1988 - SUDEPE, a Lei Municipal n. 1.001/2000, de 

Angra dos Reis, e a Portaria n. 30/2003 - IBAMA.

Deduz que a Portaria N-35/1988 - SUDEPE, em seu art. 1º § 1º, 

“objetivando a proteção da área de reprodução e crescimento da vida marinha, 

proíbe a pesca comercial até a distância de 1.000 metros ao redor ou ao largo 

de algumas ilhas e acidentes geográfi cos do litoral do Estado do Rio de Janeiro, 

excluindo dessa proibição os pescadores artesanais e os amadores” (fl . 213e).

Afi rma que a Lei n. 1.001/2000, do Município de Angra dos Reis, “veda 

a prática de pesca subaquática somente nos naufrágios da região, permitindo, 

portanto, a contrario sensu a atividade nos demais locais” (fl . 213e), ressaltando, 

ainda, que a Portaria n. 30/2003, do IBAMA, estabelece normas gerais para o 

exercício da pesca amadora, em todo o território nacional.

Acrescenta que, embora a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio 

de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro 

tenham restringido o direito de pesca amadora do recorrente, com base no art. 
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1º da Portaria N-35/1988 - SUDEPE, o § 1º do mesmo dispositivo normativo 

exclui da proibição a pesca nas modalidades artesanal e esportiva amadora.

Acentua que a controvérsia consiste na ausência de descrição expressa do 

instrumento de pesca amadora utilizado pelo recorrente – arbalete –, na época 

da edição da referida Portaria N-35/1988 - SUDEPE, que, embora excluindo 

da proibição de pesca, nos locais que menciona, no litoral do Rio de Janeiro, os 

pescadores artesanais ou amadores que utilizam linha de mão ou vara, linha e 

anzol, com ou sem molinete, não contemplou, à época o arbalete. Sustenta que 

isso ocorreu porque a pesca amadora somente foi defi nida pela posterior Portaria 

n. 30/2003, do IBAMA, na qual se encontra permitida a pesca subaquática, com 

ou sem o auxílio de embarcações, por meio de arbalete, sem auxílio de aparelhos 

de respiração artifi cial.

Salienta que a mens legis das normas proibitivas é a preservação do meio 

ambiente, “impedindo a pesca predatória e que venha a importar em atividade 

comercial” (fl . 215e).

Defende que “a atividade esportiva praticada pelo recorrente foi 

devidamente regulamentada pelo IBAMA, em data muito posterior à edição 

da norma proibitiva, sendo que, na ocasião da edição da primeira norma, não 

existia previsão da pesca subaquática com a utilização do arbalete, motivo pelo 

qual a exceção à regra de proibição não excepcionou tal instrumento” (fl . 219e).

Acrescenta que “tanto o pescador que utilize linha de mão ou vara e molinete, 

tanto quanto o pescador subaquático que se utiliza do arbalete ou espingarda de 

mergulho, têm que respeitar as cotas impostas pela legislação, ou seja, só podem 

capturar 15 Kg de peixe mais um exemplar de qualquer tamanho durante uma 

jornada de pesca de um dia, respeitados os tamanhos mínimos” (fl . 220e).

Invoca precedente do STJ em amparo a sua tese e requer, assim, “que o 

presente recurso seja conhecido e provido, para ao fi nal reformar o v. acórdão 

recorrido, concedendo a segurança para fi ns de permitir ao Recorrente praticar 

livremente a pesca subaquática no entorno da Ilha Grande e adjacências, desde 

que em apneia e munido da competente licença de pesca amadora na categoria 

“C”, por estar incluso como pescador amador na exceção à proibição imposta 

pela Portaria N-35/88 - SUDEPE” (fl . 226e).

Nas contrarrazões, alega o recorrido:

Conforme se pode verificar de um singelo exame dos documentos 

apresentados pela autoridade supostamente coatora, nos autos judiciais, a 

matéria em exame depende, realmente, de dilação probatória.
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(...)

Entretanto, na hipótese dos autos, além de não assistir o direito que pretende 

ver assegurado, tampouco é este líquido e certo. Com efeito, tem-se como líquido 

e certo aquele direito capaz de ser comprovado de plano, no momento da 

formação da relação jurídica processual e fundado em fatos incontroversos.

(...)

O impetrante alegou ter direito de pescar na proximidade da Ilha Grande. 

De outro modo, como demonstrará o Impetrante que, sem a existência de 

fi scalização, que preenche os requisitos ao praticar a pesca amadora no local?

Como demonstrar que há anuência da FEEMA ou do INEA, para a prática de 

pesca artesanal no local, entidades competentes para outorgar a permissão para 

a pesca armadora no local? E mais, como o Impetrante irá demonstrar se está 

pescando a uma distância inferior ou superior a 1.000 (mil) metros da Ilha Grande?

(...)

À vista do exposto, e considerando a impossibilidade de haver qualquer 

dilação probatória em processo de mandado de segurança, não deve o recurso 

prosperar.

(...)

Dentro dessa competência e autonomia, o Estado criou normas (Decreto 

Estadual n. 15.983/1990, que criou o Parque Estadual Marinho do Aventureiro), 

restringindo, no artigo 4º do referido Decreto Estadual, a pesca na área em que o 

Impetrante pretende praticar a pesca subaquática com espingarda.

(...)

Tal questão é importante, na medida em que a prática desenfreada da pesca 

subaquática pode vir a causar danos ao meio natural das ilhas situadas no 

município de Angra dos Reis, existindo a restrição acima mencionada até a 

distância de mil metros ao redor da Ilha Grande e da Ilha da Gipóia, bem como 

do Parque Estadual Marinho do Aventureiro, razão pela qual existe, na espécie, 

a possibilidade da Administração Pública exarar os atos necessários de poder 

de polícia, na hipótese de verifi car a existência de elemento técnico ou fático 

para tanto, no caso, o periculum in mora de risco iminente de dano ambiental 

em área preservada, fato esse que vincula a Administração Pública ao necessário 

atendimento do interesse público coletivo.

(...)

Desta sorte, foram excluídos da proibição, tão somente, os pescadores 

amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e 

anzol, com ou sem molinete e não como quer fazer crer o Impetrante, todos os 

pescadores amadores (o gênero) que atuam de outras formas ou com qualquer 

espécie de equipamento.
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(...)

Mas não foi isso que a norma fez, a norma especifi cou que fi cariam excluídos 

da proibição, apenas os pescadores amadores “que utilizem para o exercício da 

pesca, linha de mão, ou vara linha e anzol, com ou sem molinete” (fl s. 255/260e).

O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso (fl s. 

277/281e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Como se vê do relatório, 

trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por 

Sandro Caetano de Mesquita, com fundamento no art. 105, II, b, da CF/1988, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatado 

em Mandado de Segurança preventivo, impetrado pelo ora recorrente, contra 

o Secretário de Estado do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, assim 

ementado:

Mandado de segurança. Impugnação a ato do Secretário de Estado do 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Pesca subaquática. Legitimidade passiva 

ad causam da autoridade apontada como coatora. Subordinação do órgão 

responsável pela fi scalização à Secretaria do Estado do Ambiente. O impetrante 

possui licença para pesca amadora na Categoria ‘C’, que permite o uso de 

espingarda de mergulho ou arbalete, o que não está inserido na exceção prevista 

pelo art. 1º, § 1º da Portaria da Sudepe N-35, de 22 de dezembro de 1988, que 

permite a pesca artesanal ou amadora com a utilização de linha de mão, ou 

vara, linha e anzol, com ou sem molinete. A limitação imposta pela referida 

portaria não obsta o exercício da atividade de pesca subaquática para a qual está 

licenciado o impetrante, apenas sendo necessário que este observe os limites 

geográfi cos e a distância ali estabelecidos. Ausência de direito líquido e certo a 

amparar a pretensão. Denegação da ordem (fl s. 194/195e).

Pretende o impetrante, ora recorrente, que o impetrado se abstenha de 

impedi-lo de praticar, como pescador amador, detentor de licença do Ministério 

da Pesca e Aquicultura, a pesca amadora subaquática com arbalete, no entorno 

da Ilha Grande e adjacências, no litoral do Rio de Janeiro, desde que em apneia 

e sem a utilização de equipamentos de respiração artifi cial. Sustenta que, por ser 

pescador amador, está incluído na exceção à proibição de pesca, até a distância 

de 1.000 metros ao redor e ao largo da Ilha Grande e de outras Ilhas e enseadas 
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do litoral do Rio de Janeiro, citadas no art. 1º, I e II, da Portaria N-35/1988 - 

SUDEPE, exceção constante do § 1º do art. 1º da aludida Portaria.

O acórdão do Tribunal de origem, ao denegar a ordem, decidiu nos 

seguintes termos:

No mérito, não tem razão o impetrante.

O artigo 1º da Portaria N-35 do IBAMA (sic) proíbe a pesca, até a distância de 

1.000m de alguns locais específi cos no litoral do Estado do Rio de Janeiro, dentre 

eles a Ilha Grande. Tal vedação não se aplica a pescadores artesanais e amadores 

que utilizem para o exercício da pesca linhas de mão, ou vara de anzol, com ou 

sem molinete, situação na qual não se enquadra o impetrante, verbis:

Art. 1º. Proibir a pesca, até a distância de 1.000m (um mil metros) ao redor e ao 

largo dos seguintes acidentes geográfi cos, no litoral do Estado do Rio de Janeiro:

I) ilhas Grande, da Gipóia, dos Porcos, do Sandri, de Barra, Comprida, 

Cunhambebe, Cavaco e Caieira;

II) enseadas de Bracuí, Gipóia, Sapuíba, Ariró pertencentes à baía da Ribeira.

§ 1º. Ficam excluídos da proibição prevista neste artigo, os pescadores artesanais 

ou amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e 

anzol, com ou sem molinete, bem assim as atividades de maricultura. (grifei)

De fato, como se vê a fls. 28/30, o impetrante possui licença para pesca 

amadora na categoria C-subaquática.

Entretanto a Portaria n. 30 do IBAMA, ao estabelecer normas gerais para o 

exercício da pesca amadora, defi ne, em seu artigo 3º, III a pesca subaquática na 

categoria do impetrante, nos seguintes termos:

Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca subaquática, 

obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de uma taxa, 

defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária autorizada, 

em formulário próprio, para uma das seguintes categorias:

I – (...)

II – (...)

III – Pesca Subaquática (Categoria C) realizada com ou sem o auxílio de 

embarcações e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o 

emprego de aparelhos de respiração artifi cial. (grifei)

Assim, tendo em vista que a licença do impetrante é para pesca com o uso 

de espingarda de mergulho ou arbalete, não se enquadra dentre as modalidades 

permitidas pela Portaria N-35 do IBAMA, que, como dito, exclui da proibição os 

pescadores artesanais ou amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha 

de mão, ou vara linha e anzol.
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(...)

Ressalte-se que a limitação imposta pela Portaria SUDEPE N-35, não obsta 

o exercício da atividade de pesca subaquática para a qual está licenciado o 

impetrante, apenas sendo necessário que este observe os limites geográfi cos e 

distância ali estabelecidos.

Assim, não há comprovação de direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou 

abusivo a ser amparado pelo mandamus.

Por tais motivos, voto no sentido de denegar a segurança (fl s. 199/201e e 

203e).

Como visto, a solução da controvérsia não demanda dilação probatória, 

incompatível com a via do Mandado de Segurança, uma vez que cinge-se ela 

à interpretação das normas reguladoras da pesca subaquática amadora, a fi m 

de verifi car a possibilidade de sua realização por meio de arbalete, sem auxílio 

de equipamentos respiratórios, na área descrita no art. 1º, I e II, da Portaria 

SUDEPE N-35, de 22 de dezembro de 1988.

Reza o art. 1º, I e II, e § 1º, da Portaria N-35, de 22 de dezembro de 1988, 

da SUDEPE - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca:

Art. 1º. Proibir a pesca, até a distância de 1.000m (um mil metros) ao redor e ao 

largo dos seguintes acidentes geográfi cos, no litoral do Estado do Rio de Janeiro:

I) ilhas Grande, da Gipóia, dos Porcos, do Sandri, da Barra, Comprida, 

Cunhambebe, Cavaco e Caieira;

II) enseadas de Bracuí, Gipóia, Sapuiba, Ariró pertencentes à baía da Ribeira.

§ 1º. Ficam excluídos da proibição prevista neste artigo, os pescadores artesanais 

ou amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e 

anzol, com ou sem molinete, bem assim as atividades de maricultura.

Posteriormente – após a extinção da Superintendência do Desenvolvimento 

da Pesca - SUDEPE, sucedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, pela Lei n. 7.732, de 22.2.1989 –, 

editou-se, em 30.5.2003, a Portaria IBAMA n. 30, de 23.5.2003, que estabeleceu 

normas gerais para o exercício da pesca amadora, em todo o território nacional, 

dispondo, em seus arts. 2º, 3º e 4º:

Art. 2º Para efeito desta Portaria, entende-se por:

I - Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com a 

fi nalidade de lazer, turismo ou desporto, sem fi nalidade comercial.
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II - Competições de Pesca - toda atividade na qual os participantes deverão 

estar inscritos junto à entidade organizadora, visando concurso com ou sem 

premiação, atendendo às seguintes categorias:

a) Provas Internas - praticadas, exclusivamente, entre os associados das 

entidades responsáveis.

b) Provas Interclubes - realizadas entre Clubes, ou entre pescadores amadores 

a eles associados.

c) Torneios abertos - realizados entre pescadores amadores fi liados ou não a 

clubes.

d) Competições interestaduais - realizadas entre Federações, Ligas, Clubes ou 

outras Entidades da Pesca Amadora, ou ainda entre pescadores amadores a elas 

associados, provenientes de mais de um Estado.

e) Competições com participação internacional - realizadas com a participação 

de pescadores de outros países. III - Entidades da Pesca Amadora - Clubes, 

Associações, Ligas, Federações, ou qualquer outra forma de organização de 

pescadores amadores;

Parágrafo único - Para efeito desta Portaria, as empresas privadas e órgãos 

públicos que organizam excursões, programas, torneios, encontros, festivais e 

competições de pesca, tornam-se responsáveis pelo evento;

Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca subaquática, 

obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de uma taxa, 

defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária autorizada, em 

formulário próprio, para uma das seguintes categorias:

I - Pesca Desembarcada (Categoria A): realizada sem o auxílio de embarcação 

e com a utilização de linha de mão, puçá, caniço simples, anzóis simples ou 

múltiplos, vara com carretilha ou molinete, isca natural ou artifi cial;

II - Pesca Embarcada (Categoria B): realizada com o auxílio de embarcações e 

com o emprego dos petrechos citados no Inciso anterior.

III - Pesca Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de 

embarcações e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o 

emprego de aparelhos de respiração artifi cial;

§ 1º - A utilização dos anzóis múltiplos somente será permitida com iscas 

artifi ciais, nas modalidades de arremesso e corrico;

§ 2º - Os aparelhos de respiração artifi cial para a pesca subaquática somente 

poderão ser utilizados quando se tratar da prática de mergulho destinado a 

pesquisa ou fotografi a subaquática.

Art. 4º. A Licença para Pesca Amadora terá validade em todo o território nacional.

Parágrafo único - Normas editadas por órgãos regionais ou estaduais referentes 

aos petrechos, tamanhos mínimos e máximos de captura, cotas de captura por 
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pescador, períodos e locais permitidos para pesca deverão ser respeitadas, desde que 

mais restritivas.

No caso dos autos, o recorrente é detentor de Licença para Pesca Amadora, 

Categoria C - Subaquática, outorgada pelo Instituto do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e pelo Ministério da Pesca e 

Aquicultura (fl s. 29/31e).

Com efeito, a Portaria N-35, da SUDEPE, de 22 de dezembro de 1988, 

foi editada, pela extinta autarquia federal, com o intuito de proteger áreas de 

reprodução e crescimento de peixes, crustáceos e moluscos, proibindo, em seu 

art. 1º, I e II, a pesca, até a distância de 1.000 (um mil) metros ao redor e ao 

largo dos acidentes geográfi cos representados pelas Ilhas Grande, da Gipoia, 

dos Porcos, do Sandri, da Barra, Comprida, Cunhambebe, Cavaco e Caieira, 

assim como pelas enseadas de Bracui, Gipoia, Sapuiba e Ariró, pertencentes à 

Baía da Ribeira, situados no Estado do Rio de Janeiro.

A mesma Portaria excepcionou, da referida proibição, os pescadores 

artesanais ou amadores, que utilizem, para o exercício da pesca, linha de mão, 

ou vara, linha e anzol, com ou sem molinete, bem como as atividades de 

maricultura.

Na verdade, a pesca amadora somente foi regulamentada pela Portaria 

n. 30 do IBAMA, de 23.5.2003, que, em seu art. 2º, definiu, como pesca 

amadora, “aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com a fi nalidade de 

lazer, turismo ou desporto, sem fi nalidade comercial” (fl . 49e), estabelecendo, 

ainda, no art. 3º, III, o conceito de pesca amadora subaquática (Categoria C) 

como a “realizada com ou sem auxílio de embarcações e utilizando espingarda 

de mergulho ou arbalete, sendo vedado o emprego de aparelhos de respiração 

artifi cial” (fl . 50e).

Encontrava-se previsto, ainda, no art. 6º da referida Portaria:

Art. 6º. O limite de captura e transporte por pescador amador é de 10Kg (dez 

quilos) mais 01 (exemplar) para águas continentais, e 15Kg (quinze quilos) mais 

um exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas, respeitando-se os 

tamanhos mínimos e máximos estabelecidos em normas federais e estaduais.

§ 1º - A Gerência Executiva do IBAMA em acordo com o órgão de meio 

ambiente do Estado, poderá adotar limites inferiores aos estabelecidos no caput 

deste artigo, no caso de pesca exercida dentro do Estado;

(...).
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Registre-se, por oportuno, que a Portaria IBAMA n. 30, de 23.5.2003, 

foi revogada pela Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009, sem alterar, de forma 

signifi cativa, a regulamentação do tema:

Art. 2º Para efeito desta Portaria entende-se por:

I - Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com a 

fi nalidade de lazer, turismo e desporto, sem fi nalidade comercial.

II - Pesca Esportiva - modalidade da pesca amadora em que é obrigatória 

a prática do pesque e solte, sendo vedado o direito à cota de transporte de 

pescados, prevista na legislação.

III - Competições de Pesca - toda atividade na qual os participantes deverão 

estar inscritos junto à entidade organizadora, visando concurso com ou sem 

premiação, atendendo às seguintes categorias:

a) Provas internas - praticadas, exclusivamente, entre os associados das 

entidades responsáveis.

b) Provas interclubes - realizadas entre Clubes ou entre pescadores amadores 

a eles associados.

c) Torneios abertos - realizados entre pescadores amadores fi liados ou não a 

clubes.

d) Competições interestaduais - realizadas entre Federações, Ligas, Clubes ou 

outras entidades de pesca amadora, ou ainda entre pescadores amadores a elas 

associados, provenientes de mais de um estado.

e) Competições com participação internacional - realizadas com a participação 

de pescadores de outros países.

III - Entidades de Pesca Amadora - Clubes, Associações, Ligas, Federações, ou 

qualquer outra forma de organização de pescadores amadores;

Parágrafo único - Para efeito desta Portaria, as empresas privadas e órgãos 

públicos que organizam excursões, programas, encontros, festivais e competições 

de pesca, tornam-se responsáveis pelo evento;

Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca subaquática, 

obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de uma taxa, 

defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária autorizada, em 

formulário próprio, para uma das seguintes categorias:

I - Pesca Desembarcada (Categoria A): realizada sem o auxílio de embarcação 

e com a utilização de linha de mão, caniço simples, anzóis simples ou múltiplos, 

vara com carretilha ou molinete, isca natural ou artifi cial e puçá para auxiliar na 

retirada do peixe da água.

a) Entende-se por isca natural todo atrativo (vegetal ou animal, vivo ou morto, 

inteiro ou em partes, ao natural ou processado) que serve como alimento aos 

peixes.
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b) Entende-se por isca artificial, todo artefato não alimentar usado como 

atrativo na pesca.

c) A utilização dos anzóis múltiplos ou garatéias, somente será permitida com 

iscas artifi ciais, nas modalidades de arremesso e corrico;

d) Nas áreas litorâneas, o uso de tarrafas poderá ser autorizado com 

base em padrões e critérios técnicos estabelecidos por ato normativo das 

Superintendências do IBAMA, em cada Unidade da Federação, com anuência 

prévia da Diretoria de Biodiversidade e Florestas deste Instituto, não sendo 

permitido o uso destes petrechos em águas estuarinas e continentais.

e) A pesca amadora de peixes com fi nalidade ornamental ou de aquariofi lia 

fi ca permitida com puçás ou peneiras de no máximo 50 cm em sua região mais 

larga;

II - Pesca Embarcada (Categoria B): realizada com auxilio de embarcações, 

classifi cadas na categoria de esporte ou recreio pela autoridade marítima ou 

sociedade classificadora, e com o emprego dos petrechos citados no Inciso 

anterior.

a) Na pesca embarcada toda pessoa que estiver a bordo fazendo uso de 

material de pesca, ou em Ato Tendente, deve portar a licença de pesca;

III - Pesca Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de 

embarcações e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, tridente ou petrechos 

similares sendo vedado o emprego de aparelhos de respiração artifi cial;

Art. 4º. Fica proibido ao pescador amador o uso de quaisquer petrechos de pesca 

que não estejam especifi cados no art. 3º.

Art. 5º. A Licença para Pesca Amadora é válida em todo o território nacional, por 

um ano, a partir da data de recolhimento da taxa especifi cada, e em conformidade 

com a modalidade escolhida.

Art. 6º. O limite de captura e transporte por pescador amador é de 10 kg (dez 

quilos) mais 01 (um) exemplar para pesca em águas continentais, e 15 kg (quinze 

quilos) mais um exemplar, para pesca em águas marinhas e estuarinas.

§ 1º Fica proibido ao pescador amador, em todo o território nacional, armazenar 

e transportar pescado em condições que não permitam sua identifi cação, sem 

cabeça, nadadeiras, escamas ou couro, ou em forma de postas ou fi lés.

§ 2º Peixes com comprimento total maior ou igual a um metro (100 

centímetros) podem ter a cabeça separada do corpo desde que as duas partes 

(corpo e cabeça) estejam em condições que permitam sua identifi cação.

§ 3º O pescado deve ser armazenado em local de fácil acesso à fi scalização.

§ 4º No caso de transporte interestadual do pescado, o pescador amador 

deverá providenciar o comprovante de origem, junto aos órgãos competentes.

§ 5º O produto das pescarias realizadas na forma desta Portaria não poderá ser 

comercializado ou industrializado.
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§ 6º Para a pesca amadora com fins ornamentais e de aquariofilia fica 

estabelecido o limite máximo de 40 indivíduos por pescador amador, para 

peixes de águas continentais, e 10 indivíduos por pescador, para peixes de águas 

marinhas e estuarinas, sem prejuízo das normas referentes a tamanho mínimo e 

limite de peso, à que por ventura a espécie possa estar submetida.

I - O interessado deve acompanhar a carga em todo o trajeto do transporte;

II - O transporte de peixes ornamentais deverá seguir as normas federais e 

estaduais específi cas de sanidade de organismos aquáticos.

(...)

Art. 16. Normas editadas por órgãos regionais ou estaduais referentes aos 

petrechos, tamanhos mínimos e máximos de captura, cotas de captura e transporte 

por pescador, períodos e locais permitidos e/ou proibidos, limites de idade para 

isenção da taxa da licença de pesca deverão ser respeitadas, desde que mais 

restritivas, mesmo quando o pescador for abordado em águas da União.

Assim, a Portaria SUDEPE N-35, de 22.12.1988, editada pela 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE – autarquia 

federal extinta, em 22.2.1989, sucedida pelo Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, conforme estatuído na Lei n. 7.732, 

de 22.2.1989 –, foi parcialmente revogada, de forma sucessiva, pelas Portarias 

IBAMA n. 30, de 23.5.2003, e 4, de 19.3.2009, que estabeleceram normas 

gerais para o exercício da pesca amadora, em todo o território nacional.

Nesse contexto, em conformidade com o art. 3º, III, da Portaria IBAMA 

n. 4, de 19.3.2009, permite-se a realização da pesca amadora subaquática, com 

ou sem auxílio de embarcações, com utilização de espingarda de mergulho ou 

arbalete, tridente ou petrechos similares, sendo vedado o emprego de aparelhos 

de respiração artificial, respeitada a limitação de captura e transporte por 

pescador amador, constante do art. 6º da mesma Portaria.

Por sua vez, reza o art. 9º do Decreto Estadual n. 20.172, de 1º.7.1994, 

invocado nas informações prestadas pelo Estado do Rio de Janeiro (fls. 

115/116e) e que institui o Plano Diretor da Área de Proteção Ambiental de 

Tamoios, localizada no Município de Angra dos Reis:

Art. 9º - Nas zonas de Influência Ecológica, além das restrições gerais 

estabelecidas nos artigos 6º e 7º, deverão ser obedecidas as seguintes restrições:

I - Fica proibido:

a) instalar ou ampliar postos fl utuantes de abastecimento de combustível;

b) fazer lavagem de tanques de embarcações de qualquer modalidade 

(Decreto Federal n. 50.877 de 29.6.1961);
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c) construir molhes, marinas, fazer dragagens e instalar atividades de 

aqüicultura com a licença ambiental expedida pela FEEMA;

d) colocar artefatos de pesca fi xos que impeçam rotas migratórias relevantes 

ou provoquem sedimentação junto a áreas estuarinas e manguezais;

e) a exploração da pesca em locais; favoráveis à desova, de desenvolvimento de 

larvas ou pós-larvas, de alimentação de espécies cujos estoques estejam abaixo do 

necessário à sua manutenção, e os considerados como refúgio para espécies;

f ) a instalação de qualquer atividade degradadora ou potencialmente 

causadora de degradação ambiental na área dos pesqueiros mais signifi cativos, 

constituídos pelo entorno das ilhas Sandri e Jorge Grego;

g) a atividade pesqueira na área de abrangência do Parque Estadual Marinho 

do Aventureiro, a não ser a pesca artesanal.

Cumpre ressaltar, assim, que deve ser obedecida a limitação constante do 

art. 9º do Decreto Estadual n. 20.172, de 1º.7.1994, por se cuidar de norma 

estadual mais restritiva, cuja observância é imposta pelo mencionado art. 16 da 

Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009.

Ainda que assim não fosse, como consabido, a prevalência do interesse 

público sobre o privado constitui cânone do Direito Administrativo.

De outra parte, o princípio da fi nalidade norteia a edição das normas 

administrativas, para serem “na conformidade de sua razão de ser, do objetivo 

em vista do qual foi editada” (Celso Antônio Bandeira de Melo, in Curso de 

Direito Administrativo, 9ª ed., p. 64e).

Por sua vez, discorrendo sobre a fi nalidade e o objeto do ato administrativo, 

leciona José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo, 

16ª ed., p. 105):

Ambos estampam os apectos teleológicos do ato e podem ser considerados 

vetores do resultado do ato. Mas o objeto representa o fi m imediato, ou seja, 

o resultado prático a ser alcançado pela vontade administrativa. A fi nalidade, 

ao contrário, refl ete o fi m, mediato, vale dizer, o interesse coletivo que deve o 

administrador perseguir.

Em razão disso, o objeto é variável conforme o resultado prático buscado pelo 

agente da Administração, ao passo que a fi nalidade é invariável para qualquer 

espécie de ato: será sempre o interesse público.

Infere-se, assim, da interpretação teleológica dos mencionados institutos 

normativos, que a utilização de arbalete, sem auxílio de respirador, para a realização 
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da pesca amadora subaquática, conforme previsto nas normas regulamentadoras 

da matéria (Portaria IBAMA n. 30, de 23.5.2003, posteriormente revogada 

pela Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009), não desvirtua o espírito da Portaria 

N-35, da SUDEPE, de 22 de dezembro de 1988, consubstanciado na proteção 

das áreas de reprodução e crescimento de peixes, crustáceos e moluscos e com 

o fi to de evitar a pesca comercial, com efeitos predatórios, nos locais que o ato 

normativo da extinta SUDEPE menciona.

Por outro lado, a Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009, em seu art. 6º, 

estabelece limite de captura e transporte de peixes por pescador amador também 

como mecanismo de proteção ao meio ambiente, evidenciando-se a inadequação 

da restrição da pesca amadora subaquática em apneia, com utilização de arbalete, 

sem auxílio de respirador, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade, 

postulado também orientador do Direito Administrativo, para que não haja a 

adoção de medidas restritivas desnecessárias para o alcance do interesse público.

Apreciando caso análogo, esta Segunda Turma considerou a existência de 

direito líquido e certo do então recorrente, pescador amador, detentor de licença 

do órgão federal competente, à pesca amadora subaquática em apneia, com 

arbalete, nos locais mencionados no art. 1º da Portaria N-35/1988 - SUDEPE, 

como se colhe do voto do Ministro Mauro Campebll Marques, Relator do RMS 

33.562/RJ, in verbis:

Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de fundada 

ameaça de que a autoridade coatora adotasse medidas coercitivas para impedir 

que o impetrante-recorrente realizasse pesca sub-aquática amadora com 

arbalete, com base na Portaria Sudepe N-35/88.

Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a pesca 

sub-aquática em apnéia com arbalete, por ser do tipo amadora, não pode ser 

considerada predatória, e, portanto, deve ser permitida.

Penso que assiste razão ao impetrante-recorrente.

Com base na Portaria Ibama n. 20/03, o recorrente obteve licença para pesca 

subaquática amadora, inclusive com a utilização de arbalete. Este diploma 

infralegal é claro (negritos acrescentados):

Art. 2º- Para efeito desta Portaria, entende-se por:

I - Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com 

a fi nalidade de lazer, turismo ou desporto, sem fi nalidade comercial.

Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca 

subaquática, obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o 
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pagamento de uma taxa, defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida 

junto à rede bancária autorizada, em formulário próprio, para uma das 

seguintes categorias:

[...]

III - Pesca Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de 

embarcações e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo 

vedado o emprego de aparelhos de respiração artifi cial;

Dispositivo que pode gerar certa dúvida é o art. 4º, p. único, dessa Portaria. A 

ver (negritos acrescentados):

Art. 4º - A Licença para Pesca Amadora terá validade em todo o território 

nacional.

Parágrafo único - Normas editadas por órgãos regionais ou estaduais 

referentes aos petrechos, tamanhos mínimos e máximos de captura, cotas 

de captura por pescador, períodos e locais permitidos para pesca deverão 

ser respeitadas, desde que mais restritivas.

Importa perquirir, portanto, se a Portaria Sudepe N-35/88 enquadra-se na 

qualidade de norma estadual mais restritiva:

Art. 1º Proibir a pesca, até a distância de 1.000m (um mil metros) ao 

redor ou ao largo dos seguintes acidentes geográfi cos, no litoral do Estado 

do Rio de Janeiro:

[...]

§ 1º Ficam excluídos da proibição prevista neste artigo, os pescadores 

artesanais ou amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, 

ou vara linha e anzol, com ou sem molinete, bem assim as atividades de 

maricultura.

Em primeiro lugar, convém ressaltar que a Portaria Sudepe é de 1988. Bem, o fato 

de a Portaria Sudepe N-35, ao livrar da proibição de pesca comercial os pescadores 

artesanais e amadores, não ter feito menção a este artefato diz respeito unicamente 

a sua inexistência à época em que editada esta portaria (1988), e não à real vontade 

regulamentadora de vedar a pesca subaquática amadora com o uso do arbalete. Não 

há, pois, caráter restritivo, mas apenas lacuna relativa a desenvolvimento técnico.

Em segundo lugar, o conceito de “pesca artesanal” não vem defi nido pela Portaria 

Sudepe, mas sim pela Portaria do Ibama retro transcrita e, neste conjunto de normas, 

a pesca amadora é simplesmente aquela que não possui fi nalidade comercial.

Em terceiro lugar, e mais importante porque ratifica as duas linhas 

argumentativas antes expostas, é digno de nota que o art. 1º da Portaria Sudepe 
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permite a pesca com anzóis, tipo de pesca amadora que, na Portaria do Ibama pode 

ser classifi cada como pesca amadora desembarcada ou embarcada - conforme se 

utilize ou não de embarcações.

Quer dizer: até o uso de embarcações não é sufi ciente para afastar o amadorismo, 

de modo que o mero uso de arbalete, sob a perspectiva da razoabilidade na proteção 

do meio ambiente aquático (especialmente sob o aspecto da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito), também não o pode ser.

Com essas considerações, voto por dar provimento ao recurso ordinário.

O referido acórdão encontra-se assim ementado:

Ambiental. Recurso ordinário em mandado de segurança. Pesca sub-aquática 

em apnéia com arbalete. Estado do Rio de Janeiro. Portaria Ibama n. 20/03.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de 

fundada ameaça de que a autoridade coatora adotasse medidas coercitivas para 

impedir que o impetrante-recorrente realizasse pesca sub-aquática amadora com 

arbalete, com base na Portaria Sudepe N-35/88.

2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a pesca 

sub-aquática em apnéia com arbalete, por ser do tipo amadora, não pode ser 

considerada predatória, e, portanto, deve ser permitida.

3. Com base na Portaria Ibama n. 20/03, o recorrente obteve licença para 

pesca subaquática amadora, inclusive com a utilização de arbalete. Este 

diploma infralegal é claro (negritos acrescentados): Art. 2º- Para efeito desta 

Portaria, entende-se por: I - Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros 

ou estrangeiros com a fi nalidade de lazer, turismo ou desporto, sem fi nalidade 

comercial. [...] Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca 

subaquática, obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de 

uma taxa, defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária 

autorizada, em formulário próprio, para uma das seguintes categorias: [...] III - 

Pesca Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de embarcações 

e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o emprego de 

aparelhos de respiração artifi cial;”.

4. Dispositivo que pode gerar certa dúvida é o art. 4º, p. único, dessa Portaria. A 

ver (negritos acrescentados): “Art. 4º - A Licença para Pesca Amadora terá validade 

em todo o território nacional. Parágrafo único - Normas editadas por órgãos 

regionais ou estaduais referentes aos petrechos, tamanhos mínimos e máximos 

de captura, cotas de captura por pescador, períodos e locais permitidos para 

pesca deverão ser respeitadas, desde que mais restritivas”.

5. Importa perquirir, portanto, se a Portaria Sudepe N-35/88 enquadra-se 

na qualidade de norma estadual mais restritiva: “Art. 1º Proibir a pesca, até a 

distância de 1.000m (um mil metros) ao redor ou ao alrgo dos seguintes acidentes 
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geográficos, no litoral do Estado do Rio de Janeiro: [...] § 1º Ficam excluídos 

da proibição prevista neste artigo, os pescadores artesanais ou amadores que 

utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e anzol, com ou 

sem molinete, bem assim as atividades de maricultura”.

6. Em primeiro lugar, convém ressaltar que a Portaria Sudepe é de 1988. Bem, 

o fato de a Portaria Sudepe N-35, ao livrar da proibição de pesca comercial os 

pescadores artesanais e amadores, não ter feito menção a este artefato diz respeito 

unicamente a sua inexistência à época em que editada esta portaria (1988), e não 

à real vontade regulamentadora de vedar a pesca subaquática amadora com 

o uso do arbalete. Não há, pois, caráter restritivo, mas apenas lacuna relativa a 

desenvolvimento técnico.

7. Em segundo lugar, o conceito de “pesca artesanal” não vem defi nido pela 

Portaria Sudepe, mas sim pela Portaria do Ibama retro transcrita e, neste conjunto 

de normas, a pesca amadora é simplesmente aquela que não possui finalidade 

comercial.

8. Em terceiro lugar, e mais importante porque ratifica as duas linhas 

argumentativas antes expostas, é digno de nota que o art. 1º da Portaria Sudepe 

permite a pesca com anzóis, tipo de pesca amadora que, na Portaria do Ibama pode 

ser classifi cada como pesca amadora desembarcada ou embarcada - conforme se 

utilize ou não de embarcações.

9. Quer dizer: até o uso de embarcações não é sufi ciente para afastar o amadorismo, 

de modo que o mero uso de arbalete, sob a perspectiva da razoabilidade na proteção 

do meio ambiente aquático (especialmente sob o aspecto da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito), também não o pode ser.

10. Recurso ordinário em mandado de segurança provido (STJ, RMS 33.562/RJ, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.8.2011).

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Ordinário, para permitir ao 

recorrente a prática de pesca amadora subaquática em apneia, sem emprego de 

aparelhos de respiração artifi cial, no entorno da Ilha Grande e adjacências, no 

Estado do Rio de Janeiro, desde que munido da Licença para Pesca Subaquática 

(Categoria C), conforme previsto no art. 3º, III, da Portaria IBAMA n. 4, de 

19.3.2009, respeitadas, ainda, as restrições constantes do Decreto Estadual n. 

20.172, de 1º.7.1994.

É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Ambiental. Pesca subaquática com espingarda de 

mergulho ou arbalete. Ilha Grande/RJ. Portaria Sudepe N-35/1998. 
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Restrição afastada. Precedente específi co. Ressalva pessoal parcial de 

fundamentação.

1. Em síntese, a controvérsia jurídica diz respeito à averiguação da 

legalidade da restrição imposta pela Portaria Sudepe N-35/1988, que 

proibiu a pesca amadora subaquática com espingarda de mergulho ou 

arbalete num raio de 1.000 (um mil) metros em torno da Ilha Grande, 

no Estado do Rio de Janeiro.

2. Como venho manifestando nas sessões de julgamento, tenho 

por princípio seguir fi elmente os precedentes do STJ, sem prejuízo de 

pontuais revisões (ou evoluções) jurisprudenciais.

3. O presente caso ilustra bem essa minha posição, pois há 

precedente em situação de fato e jurídica idêntica, de cujo julgamento 

participei e que foi invocado pela e. relatora, Ministra Assusete 

Magalhães: RMS 33.562/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 24.8.2011.

4. Registro que a fundamentação que me sensibilizou para acolher 

a pretensão deduzida no precedente acima foi a que considerou 

os peculiaríssimos elementos do caso concreto para tecer juízo de 

proporcionalidade.

5. Por outro lado, ressalvo meu entendimento quanto à tese abstrata 

relativa ao confl ito de normas. É que a Portaria Sudepe N-35/1988 

é norma específi ca de proteção de ecossistemas também específi cos, 

não podendo ser suplantada por normas gerais posteriores defi nidoras 

da atividade de pesca amadora. O fato de a atividade de pesca 

subaquática não ter defi nição legal ao tempo da citada Portaria da 

Sudepe não signifi ca que tal tipo de pesca não existisse de fato a ponto 

de ser desconsiderado pela autoridade administrativa que editou o 

ato restritivo para proteção do ecossistema em torno da Ilha Grande, 

tanto que o impetrante possuía licença administrativa para a prática 

do tipo de pesca mencionada.

6. Por todo o exposto, com o registro da ressalva de meu entendimento, 

acompanho a e. Ministra Assusete Magalhães para dar provimento ao 

Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro.
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Em síntese, tendo em vista o exaustivo relatório apresentado pela e. 

Ministra Assusete Magalhães, a controvérsia jurídica diz respeito à averiguação 

da legalidade da restrição imposta pela Portaria do N-35/1988, que proibiu a 

pesca amadora subaquática com espingarda ou arbalete num raio de 1.000 (um 

mil) metros em torno de Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro.

Como venho manifestando nas sessões de julgamento, tenho por princípio 

seguir fi elmente os precedentes desta Corte Superior, sem prejuízo de pontuais 

revisões (ou evoluções) jurisprudenciais.

O presente caso ilustra bem essa minha posição, pois há precedente em 

situação de fato e jurídica idêntica, de cujo julgamento participei e que foi 

invocado pela e. relatora, Ministra Assusete Magalhães:

Ambiental. Recurso ordinário em mandado de segurança. Pesca sub-aquática 

em apnéia com arbalete. Estado do Rio de Janeiro. Portaria Ibama n. 20/03.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de 

fundada ameaça de que a autoridade coatora adotasse medidas coercitivas para 

impedir que o impetrante-recorrente realizasse pesca sub-aquática amadora com 

arbalete, com base na Portaria Sudepe N-35/88.

2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a pesca 

sub-aquática em apnéia com arbalete, por ser do tipo amadora, não pode ser 

considerada predatória, e, portanto, deve ser permitida.

3. Com base na Portaria Ibama n. 20/03, o recorrente obteve licença para 

pesca subaquática amadora, inclusive com a utilização de arbalete. Este 

diploma infralegal é claro (negritos acrescentados): Art. 2º - Para efeito desta 

Portaria, entende-se por: I - Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros 

ou estrangeiros com a fi nalidade de lazer, turismo ou desporto, sem fi nalidade 

comercial.

[...] Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca 

subaquática, obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de 

uma taxa, defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária 

autorizada, em formulário próprio, para uma das seguintes categorias: [...] III - 

Pesca Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de embarcações 

e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o emprego de 

aparelhos de respiração artifi cial;”.

4. Dispositivo que pode gerar certa dúvida é o art. 4º, p. único, dessa Portaria. A 

ver (negritos acrescentados): “Art. 4º - A Licença para Pesca Amadora terá validade 

em todo o território nacional.

Parágrafo único - Normas editadas por órgãos regionais ou estaduais referentes 

aos petrechos, tamanhos mínimos e máximos de captura, cotas de captura por 
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pescador, períodos e locais permitidos para pesca deverão ser respeitadas, desde 

que mais restritivas”.

5. Importa perquirir, portanto, se a Portaria Sudepe N-35/88 enquadra-se 

na qualidade de norma estadual mais restritiva: “Art. 1º Proibir a pesca, até a 

distância de 1.000m (um mil metros) ao redor ou ao alrgo dos seguintes acidentes 

geográficos, no litoral do Estado do Rio de Janeiro: [...] § 1º Ficam excluídos 

da proibição prevista neste artigo, os pescadores artesanais ou amadores que 

utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e anzol, com ou 

sem molinete, bem assim as atividades de maricultura”.

6. Em primeiro lugar, convém ressaltar que a Portaria Sudepe é de 1988. 

Bem, o fato de a Portaria Sudepe N-35, ao livrar da proibição de pesca comercial 

os pescadores artesanais e amadores, não ter feito menção a este artefato diz 

respeito unicamente a sua inexistência à época em que editada esta portaria 

(1988), e não à real vontade regulamentadora de vedar a pesca subaquática 

amadora com o uso do arbalete. Não há, pois, caráter restritivo, mas apenas 

lacuna relativa a desenvolvimento técnico.

7. Em segundo lugar, o conceito de “pesca artesanal” não vem defi nido pela 

Portaria Sudepe, mas sim pela Portaria do Ibama retro transcrita e, neste conjunto 

de normas, a pesca amadora é simplesmente aquela que não possui fi nalidade 

comercial.

8. Em terceiro lugar, e mais importante porque ratifica as duas linhas 

argumentativas antes expostas, é digno de nota que o art. 1º da Portaria Sudepe 

permite a pesca com anzóis, tipo de pesca amadora que, na Portaria do Ibama 

pode ser classificada como pesca amadora desembarcada ou embarcada - 

conforme se utilize ou não de embarcações.

9. Quer dizer: até o uso de embarcações não é suficiente para afastar 

o amadorismo, de modo que o mero uso de arbalete, sob a perspectiva da 

razoabilidade na proteção do meio ambiente aquático (especialmente sob o 

aspecto da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito), também não 

o pode ser.

10. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(RMS 33.562/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

24.8.2011).

Pedi vista para analisar novamente o caso, notadamente pela argumentação 

apresentada.

E gostaria apenas de deixar registrado que a fundamentação que me 

sensibilizou para acolher a pretensão deduzida no precedente acima foi a que 

considerou os peculiaríssimos elementos do caso concreto para tecer juízo de 

proporcionalidade.
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Por outro lado, ressalvo minha opinião quanto à tese abstrata relativa ao 

confl ito de normas. É que a Portaria SUDEPE N-35/1988 é norma específi ca 

de proteção de ecossistemas também específi cos, não podendo ser suplantada 

por normas gerais posteriores defi nidoras da atividade de pesca amadora. O fato 

de a atividade de pesca subaquática não ter defi nição legal ao tempo da citada 

Portaria da SUDEPE não signifi ca que tal tipo de pesca não existisse de fato 

a ponto de ser desconsiderado pela autoridade administrativa que editou o ato 

restritivo, tanto que o impetrante possuía licença para a prática do tipo de pesca 

mencionada.

Por todo o exposto, com o registro da ressalva de meu entendimento, acompanho 

a e. Ministra Assusete Magalhães para dar provimento ao Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.391.271-RJ (2013/0012235-5)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Veplan Industria Imobiliaria S/A e outro

Advogado: Fernando Perez Garrido e outro(s)

Recorrido: Leslie Minner

Advogados: Claudio Sarzedas Lessa

Aldo Gueiros Souza e outro(s)

Januário Caff aro e outro(s)

Rafael Brandão Gueiros de Souza e outro(s)

Interes.: Município de Niterói

Procurador: Cyntia Martins Soares e outro(s)

Interes.: Evandro Cesar de Nazareth Oro Garcia

EMENTA

Administrativo. Direito a Cidade Sustentável. Loteamento. 

Memorial. Espaço livre. Estacionamento. Bem público. Boa-fé 
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objetiva. DL n. 58/1937 e Lei n. 6.766/1979. Domínio público. 

Alienação. Alteração da fi nalidade. Impossibilidade. Legitimidade ad 

causam do comprador de lote.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo, com base nas previsões do 

DL n. 58/1937 e na boa-fé objetiva, consignou ser inviável a alienação, 

no âmbito de loteamento, de área reservada a estacionamento, bem 

como a alteração da sua fi nalidade para torná-la edifi cável.

2. Conforme consignado na origem, as áreas do loteamento de 

que trata a lide foram reservadas para estacionamento público, estando 

incluídas entre aquelas que, nos termos do art. 3º do DL n. 58/1937, 

tornam-se inalienáveis com a inscrição do memorial da propriedade 

loteada.

3. As faculdades jurídicas ínsitas à propriedade (ius fruendi, ius 

vindicandi, ius utendi, ius disponendi) devem ser compreendidas à luz 

da sua função socioecológica, prevista nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 

VI, 182, § 2º, e 186, I e II, da Constituição Federal, bem como no art. 

1.228, § 1º, do Código Civil.

4. No âmbito urbanístico, a preocupação com o interesse coletivo 

já vinha expressa no DL n. 58/1937, que exigia aprovação do plano 

e da planta do loteamento pela Prefeitura Municipal, ouvidas as 

autoridades sanitárias e militares (art. 1º, § 1º).

5. A reserva de espaços livres no loteamento, ainda que fosse 

para a utilização específi ca como estacionamento, viria ao encontro 

da necessidade de infraestrutura adequada para o afl uxo de pessoas 

ao local.

6. Recurso Especial não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

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

voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Og Fernandes 

(Presidente), Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e Humberto 

Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 3 de novembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 28.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial (art. 105, 

III, “a”, da CF) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro assim ementado:

Loteamento. Memorial registro venda terceiro. Impossiblidade. Boa fé objetiva. 

Área reservada para estacionamento. Espaço livre. Bem publico. Inalienável. O 

Município réu alega ilegitimidade ativa ad causam sob fundamento, em síntese, 

de que a parte autora não reclama para si nenhum direito sobre a área em apreço. 

O argumento utilizado não é razoável tendo em vista que o interesse jurídico não 

se resume às demandas reivindicatórias O autor, como adquirente da propriedade 

loteada possui legitimidade para arguir a não observância dos termos do Memorial 

de seu loteamento, de acordo com o art. 9º do Decreto-Lei 58/937. Assim, se 

adquiriu um imóvel em loteamento cujo memorial devidamente registrado 

constava “área reservada para estacionamento” e verificando posteriormente 

que foi dada destinação diversa ao bem, inequivocamente, possui legitimidade 

para ajuizar dando obstando tal conduta nos termos do pleito formulado em 

sua exordial. No mérito, tem-se que as certidões expedidas pela tabeliã do 

cartório do Décimo Terceiro Ofício de Niterói atestam que naquela serventia 

consta inscrito e arquivado o Memorial de Inscrição do Loteamento denominado 

“Cidade Balneária Itaipu” onde se reservou para estacionamento as áreas junto 

às quadras 49 e 50. O loteamento em questão data de 1942, sendo aplicável à 

hipótese o Decreto-Lei n. 58/1937. O art. 1º determina que os proprietários ou 

co-proprietários de terrenos rurais ou urbanos que pretendessem vendê-los, 

divididos em lote e por oferta pública, mediante pagamento do preço a prazo em 

prestações sucessivas e periódicas, seriam obrigados, antes de anunciar a venda, 

a depositar no cartório do registro de imóveis da circunscrição, dentre outros, 

de um memorial contendo planta do imóvel, indicadas vias de comunicação, 

espaços livres, construções, benfeitorias e vias pública de comunicação. Por 

óbvio, trata-se a área reservada para estacionamento de um espaço livre e, por 

isso, não edifi cável. Contraria a boa-fé objetiva o ato do proprietário que, ao fazer 

loteamento, anuncia determinada área como reservado a estacionamento e 

depois efetua compra e venda com terceiro particular do mesma área, alegando 

que a área é edificante, dando, portanto, destinação diversa a inicia1mente 

pactuada. Por certo, em se tratando de área para estacionamento, cuida-se de 
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bem de uso público não passível a alienação para terceiros. Ademais, a própria 

legislação impede tal conduta tendo em vista que, após registo do memorial 

descritivo, as vias de comunicação e os espaços livres passam para o domínio 

público, tornando-se inalienáveis. A afetação do bem decorre da própria lei, após 

o ato registral. Desprovimento dos recursos (fl . 621).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl . 655).

Os recorrentes sustentam que ocorreu violação dos arts. 527 e 1.228 

do CC. Alegam, em suma, que as áreas objeto da demanda, inseridas no 

loteamento “Cidade Balneária Itaipu”, ainda que tenham sido reservadas 

para estacionamento, podem ser livremente alienadas e utilizadas para outras 

fi nalidades.

Contrarrazões às fl s. 680-690.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Trata-se de Ação Ordinária 

em que se pretende seja declarada a nulidade tanto da alienação a terceiros, pela 

loteadora Veplan, de áreas originariamente reservadas a estacionamento, no 

loteamento “Cidade Balneária Itaipu”, como de atos da Secretaria de Urbanismo 

de Niterói que a chancelam; e, em consequência, que seja reconhecido e 

garantido o domínio público do Município (corréu) sobre tal parcela do imóvel.

A irresignação não merece acolhida. Ao enfrentar a controvérsia, o Tribunal 

de origem consignou, em acórdão primoroso, relatado pelo Desembargador 

Roberto de Abreu e Silva:

No mérito, tem-se que as certidões de fl s. 34 e 35 expedidas pela tabeliã do 

cartório do Décimo Terceiro Ofi cio de Niterói atestam que naquela serventia 

consta inscrito e arquivado o Memorial de Inscrição do Loteamento denominado 

“Cidade Balneária Itaipu” onde se reservou para estacionamento as áreas junto às 

quadras 49 e 50.

O loteamento em questão data de 1942, sendo aplicável à hipótese o Decreto-

Lei n. 58/1937 que dispunha, naquela época, sobre o loteamento de terrenos. O 

art. 1º determinava que os proprietários ou co-proprietários de terrenos rurais ou 

urbanos que pretendessem vendê-los, divididos em lotes e por oferta pública, 

mediante pagamento do preço a prazo em prestações sucessivas e periódicas, 

seriam obrigados, antes de anunciar a venda, a depositar no cartório do registro 
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de imóveis da circunscrição, dentre outros, um memorial contendo planta do 

imóvel, indicadas vias de comunicação, espaços livres, construções, benfeitorias e 

vias públicas de comunicação.

Por óbvio, trata-se a área reservada para estacionamento de um espaço livre e, 

por isso, não edifi cável. Contraria a boa-fé objetiva o ato do proprietário que, ao 

fazer loteamento, anuncia determinada área como reservada a estacionamento 

depois efetua compra e venda com terceiro particular da mesma área, alegando 

que a área é edificante, dando, portanto, destinação diversa a inicialmente 

pactuada. Por certo, se tratando de área para estacionamento, cuida-se de bem 

de uso público, não sendo possível a alienação para terceiros, conforme se vê de 

fl s. 39 e 40.

O documento de fls. 48 evidencia a atitude da ré, uma vez que, em 

petição dirigida à Secretaria de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Niterói, 

textualmente dispõe que: “Veplan - Companhia de Desenvolvimento Territorial, 

sucessora da Companhia Territorial Itaipu, empresa proprietária e loteadora 

do Loteamento Cidade Balneária de Itaipu, vem por meio desta expor e por 

fim requerer, a modificação do tipo de uso do solo sobre 02 áreas de nossa 

propriedade reservadas à estacionamento, situadas uma junto à quadra 50 com 

frente vara as Ruas X e Z e uma junto à quadra 49 com frente para as Ruas V e Z, 

respectivamente, ambas no bairro Itaipu...”

(...)

Ademais, a própria legislação impede tal conduta tendo em vista que, após 

registro do memorial descritivo, as vias de comunicação e os espaços livres 

passam para o domínio público, tornando-se inalienáveis. A afetação do bem 

decorre da própria lei, após o ato registral.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 58/37 afirma categoricamente que a inscrição 

torna inalienáveis, por qualquer titulo, as vias de comunicação e os espaços livres 

constantes do memorial e da planta.

Não se verifica a violação dos dispositivos mencionados no Recurso 

Especial, cabendo apenas festejar a impecabilidade jurídica e a tecnicidade 

escorreita da sentença proferida pela Juíza Juliana Grillo El-Jaick e do acórdão 

da lavra do Desembargador Roberto de Abreu e Silva.

Conforme consignado na origem, as áreas do loteamento de que trata 

a lide foram reservadas para estacionamento público, incluídas entre aquelas 

que, nos termos do art. 3º do DL n. 58/1937, tornavam-se inalienáveis com a 

inscrição do memorial da propriedade loteada.

Não carece de revisão pelo STJ o reconhecimento pelo acórdão recorrido 

da legitimidade ad causam do autor, um dos compradores de terreno no 
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empreendimento. O adquirente ou possuidor de lote ou imóvel, em resposta 

a ofensa a interesses jurídicos particulares ou comunitários, tangíveis e 

intangíveis – assim como a Administração, o Ministério Público, organizações 

não governamentais e vizinhos, contíguos ou não –, pode, sem prejuízo da 

Ação Popular e da Ação Civil Pública, judicialmente questionar degradação 

ou descaracterização urbanístico-ambiental, alteração, ocupação, alienação, 

desmembramento ou privatização de áreas reservadas ao uso comum ou especial. 

A afetação e a reserva de bem privado ao domínio público (avesso a usucapião, 

nos termos do art. 102 do Código Civil) mostram-se imunes à antiguidade 

da violação. Assim se dá, entre outros fundamentos, também porque, se as 

obrigações instituídas pela legislação ou assumidas voluntariamente pelo 

empreendedor devem ser por ele leal e integralmente cumpridas, eventual 

inadimplência sua, ao consubstanciar omissão permanente, renova-se a cada 

instante (cf. AgRg no Agravo de Instrumento 928.652/RS). Por outro lado, sob 

a égide tanto do DL n. 58/1937 como da Lei n. 6.766/1979 (arts. 9º, § 2º, III, 

17, 22, 23 e 28), haver inércia, descuido ou mesmo conivência do Poder Público 

com o ato prejudicial ao patrimônio público, em vez de sanar ou legitimar a 

conduta ilícita, serve apenas para tipifi car improbidade administrativa, crime e 

infração disciplinar do servidor implicado, conforme jurisprudência desta Corte.

Imperioso reafirmar que o direito de propriedade não é absoluto. As 

faculdades jurídicas ínsitas ao domínio (ius fruendi, ius vindicandi, ius utendi, ius 

disponendi) devem ser compreendidas à luz das limitações típicas da sua função 

socioecológica, preceituada nos arts. 5º, XXIII, 170, III e VI, 182, § 2º, e 186, I e 

II, da Constituição Federal, bem como no art. 1.228, § 1º, do Código Civil.

Frise-se que, no âmbito urbanístico, a preocupação com o interesse 

coletivo já vinha expressa no DL n. 58/1937, em vigor na data da instituição 

do loteamento objeto da demanda, que exigia a aprovação do plano e da planta 

do loteamento pela Prefeitura Municipal, ouvidas as autoridades sanitárias e 

militares (art. 1º, § 1º).

Nesse aspecto, a previsão de espaços livres no loteamento, ainda que para 

utilização específi ca como estacionamento, muito além da preocupação com a 

paisagem urbana, viria ao encontro da necessidade de infraestrutura adequada 

para o afl uxo de pessoas ao local.

Em caráter mais restrito e também relevante, não se pode ignorar, com 

base no princípio da boa-fé objetiva, aplicável aos negócios jurídicos públicos 

e explicitamente tratado no DL n. 58/1937, a vedação de metamorfose ou 
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variação do plano de loteamento ao talante do empreendedor, em prejuízo dos 

compradores dos lotes, que se fi aram no memorial depositado no Cartório de 

Registro de Imóveis.

A loteadora Veplan alega, acima se indicou, que “o pleito é efetuado por 

um cidadão, quando deveria ser objeto de ação popular”, fato a evidenciar sua 

“ilegitimidade ativa ad causam” (e-STJ, fl . 664), nomeadamente em razão de 

o comprador de lote não reclamar “para si, nem a titularidade, ou seja, direito 

algum sobre a área em tela”, já que a lide se restringe a debater “se é publica ou 

privada, não havendo legitimidade para um terceiro litigar sobre área que não 

lhe pertence. Nosso ordenamento jurídico consagra que ninguém pode pleitear 

em nome próprio direito alheio, artigo 6º do CPC” (e-STJ, fl . 662). Acrescenta 

que “um único particular não tem legitimidade para tal discussão, haja vista que 

não tem qualquer interesse senão locupletar-se de área de outrem” (e-STJ, fl . 

663), daí não “prosperar que um cidadão que adquiriu um imóvel em loteamento 

cujo memorial constava ‘área reservada para estacionamento’ e verificando 

posteriormente que foi dada destinação diversa ao bem, inequivocamente, 

possua legitimidade para ajuizar demanda” (e-STJ, fl . 665). Em síntese, “a venda 

do lote com área destinada a estacionamento a terceiros não traz qualquer 

relação” com o proprietário de lote, “que não detém qualquer direito” sobre a 

área reservada (e-STJ, fl . 666).

Na linha da jurisprudência do STJ, sentença e acórdão confi rmaram a 

legitimidade ad causam do particular. De toda sorte, talvez seja útil, mesmo que 

em obiter dictum, tecer considerações de ordem teórico-histórica a respeito da 

questão, que volta e meia reaparece no nosso Tribunal.

Ao Estado incumbe assegurar a afetação ou destinação dos bens 

indispensáveis ao cumprimento de prescrições constitucionais e legais, o que 

se pode denominar de boa, leal e ética administração. Ao consagrar ou receber 

bem para uso comum ou especial, somente cumpre parcialmente seu dever, visto 

que tais atributos requerem gestão, conservação, melhoramento, fi scalização, 

defesa e garantia da isonomia entre os benefi ciários. Mas, sabemos, o Estado 

zela mal por seu próprio patrimônio, até porque ocorre de encarnar, ele mesmo, 

o maior destruidor ou degradador, direto ou indireto, da coisa pública, sendo o 

urbanismo e o meio ambiente duas de suas vítimas costumeiras. Nesses termos, 

parco descortino demonstraria o legislador que encarregasse, com exclusividade, 

a tutela de valores dessa magnitude a guardião tão inautêntico, descuidado e 

insensato.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 193-273, julho/setembro 2016 225

Realmente, se “do povo”, prática e juridicamente sem sentido negar 

à coletividade e a seus membros individualmente beneficiados pelo uso – 

presente ou futuro – do bem a possibilidade de lançar mão de todos os meios 

administrativos (impugnações, recursos, participação em audiências públicas) e 

judiciais (Ação Civil Pública, Ação Popular e outros mecanismos processuais 

disponíveis) para defendê-lo de ataques provenientes de outros membros da 

sociedade e da ação ou omissão do próprio Estado.

Os bens públicos, em regra, destinam-se à satisfação de interesses coletivos, 

de pessoas indeterminadas, abrangendo maior ou menor agrupamento social, o 

que, ipso facto, bastaria para negar, ao oposto, que se pretenda com eles atribuir 

vantagens estritamente individuais, ainda mais se contrárias ao objetivo de 

maior socialização do proveito almejado pela sua afetação ou reserva. No 

entanto, essa linha de argumentação – reconhecimento de ser a coletividade 

o sujeito-destinatário do uso comum – não serve para repelir a possibilidade, 

em si inevitável, de os particulares-usuários, coletiva ou individualmente, 

deterem legítimo interesse jurídico ao uso igualitário e às vantagens imediatas 

– e até mediatas – inerentes ao bem afetado ou reservado. Descabida, assim, 

proposição doutrinária e jurisprudencial obsoleta que rejeitava haver aí interesse 

legítimo, nada mais enxergando, nessas prerrogativas privadas, que interesse 

cívico, sinônimo de banal comodidade ou vantagem de fato, faculdade sem 

amparo judicial, interesse simples, isto é, vago, secundário, indeterminado e, 

em consequência, protegido tão somente de maneira ocasional; enfi m, insosso 

direito refl exo, por isso destituído de sufi ciente relevância processual. Dupla 

confusão e duplo jogo de palavras (entre interesse legítimo e interesse cívico) 

que, a um só tempo, depreciam o civismo e, sem motivo jurídica, ética ou 

politicamente válido, encurtam o espaço da legitimidade ad causam.

No Direito estrangeiro, essas e outras tantas teorias foram dedilhadas com o 

propósito, na essência, de desqualifi car e deslegitimar a tutela não estatal dos bens 

públicos cuja integridade e atributos pretendesse salvaguardar perante todos os 

órgãos e instâncias. Evoque-se aqui, em sentido contrário, a experiência de povos 

antigos, entre eles os romanos, os quais, durante sua história, nomeadamente na 

República, conviveram com omissão ou inércia dos encarregados de zelar pelo 

patrimônio público, o que dava ensejo à atuação judicial de qualquer cidadão por 

meio de Ação Popular, exercida em nome próprio.

Entre essas abalizadas fontes, mormente estrangeiras, porém com refl exos 

na doutrina brasileira, surpreendente, para não dizer contraditoriamente, 
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empunhou-se o “interesse cívico”, nem tanto com o intuito de ampliar 

e robustecer os meios não estatais de garantia dos bens públicos, mas para 

restringi-los, transfigurando-os, na prática, em um nada. Por esse ângulo 

individualista extremado, ser “cívico”, em vez de indicar deferência, a dispensar 

mais responsabilidades associadas ao vínculo de solidariedade entre todos, 

constituiria capitis deminutio do protagonismo administrativo e judicial do 

cidadão, compelido a entregar cegamente a defesa do uso comum e especial 

unicamente ao Estado, atitude que em si já revela a concepção fascista que o 

instigou a partir da doutrina italiana da primeira metade do Século XX.

Entre nós, até recentemente, sob tais e outras infl uências negavam-se (e 

ainda se contestam em muitos países) ao benefi ciário individual do uso comum 

e especial meios adequados, mormente processuais, para a tutela do bem, 

pensamento inspirado em lições contaminadas por autoritarismo estatizante, seja 

por conferir potestades clássicas de único “dono” à Administração, reservando-

lhe monopólio da defesa do domínio público, máxime pelo poder de polícia, seja, 

desatino pior, por estabelecer imunidade judicial ao Estado e a infl uentes grupos 

econômicos perante o desamparado particular quando pretendesse impugnar 

a “gestão” daquilo que integra o patrimônio da Nação. Aí, grave equívoco o 

de supor que quem é titular de necessidades individuais, ou mesmo coletivas, 

preenchidas, direta ou indiretamente, por bem de uso comum do povo (e, 

guardadas as devidas proporções, também pelo bem de uso especial) não dispõe, 

nem deve dispor, de poder (rectius, direito) de colocar a salvo a fonte dos benefícios 

que obtém, sob o falso argumento de que não se verifi ca a exclusividade da 

utilidade, porque compartilhada por todos os membros da comunidade; ou, por 

outro lado, de que não se trata de benefício patrimonial, pecuniário ou econômico 

direto, determinado e concreto, mas, ao contrário, de proveitos fora do comércio.

Que, no sistema brasileiro, os bens públicos compõem a propriedade do 

Estado não paira qualquer dúvida, tanto assim que o Código Civil, no atacado, 

afi rma literalmente que “São públicos os bens do domínio nacional pertencentes 

às pessoas jurídicas de direito público interno” (art. 98, grifei). No varejo, a 

Constituição Federal vai além e lista uma série de bens de domínio da União, 

entre eles alguns que, por vetusta tradição, se encaixam nos considerados, por 

natureza, de uso comum do povo, caso dos lagos e rios; praias marítimas; mar 

territorial (art. 20). A expressão “comum do povo” não qualifi ca, portanto, o bem 

em si mesmo, referindo-se diversamente ao uso que dele derive. Conclui-se que, 

no Estado Social, para que o uso seja comum a todos, dispensável que o bem 

encontre no povo o seu proprietário imediato.
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Apesar disso, necessário sempre ter em mente que a dominialidade dos bens 

de uso comum do povo se desenha não pela exclusão do povo, mas em nome e em favor 

do povo - Senhor de tudo. Povo na acepção de Nação, base e fonte de legitimidade 

do Estado. A Administração age, e não age sozinha, em substituição dos 

beneficiários, sendo, quando muito, seu principal porta-voz, faltando-lhe 

arrimo constitucional e legal para se intitular único e absoluto paladino, dela se 

reivindicando que exerça com lealdade, boa-fé e rigor seus deveres fi duciários, 

próprios da função de guardião da integridade do patrimônio público, ao representar 

a coletividade. Ademais, ao contrário do que ocorre em relação ao particular, 

para quem a propriedade é faculdade de aproveitamento econômico exclusivo, 

para o Estado a titularidade dos bens públicos é, antes de tudo, domínio de 

administração, conservação, melhoramento, fi scalização, defesa (administrativa e 

judicial) e asseguramento da isonomia entre múltiplos benefi ciários.

Nessa linha, a Constituição de 1988 encarregou-se de abraçar a fi gura do 

bom samaritano ambiental e urbanístico, ampliando o rol de sujeitos de direito, para 

nele incluir a própria “coletividade” (“todos”) e até mesmo as “gerações futuras” 

(art. 225, caput), além da própria pessoa física, individualmente considerada. 

Por essa via, acrescida de preocupação explícita com o compartilhamento da 

legitimidade processual (art. 129, § 1º), cuidou de afastar essas construções 

doutrinárias anômalas, manifesto contrassenso, nos planos da racionalidade, 

justiça e utilidade. Aversão reforçada por avanços legislativos e jurisprudenciais 

a partir da Lei da Ação Popular, da Lei do Mandado de Segurança, da Lei da 

Ação Civil Pública e de outros instrumentos processuais, de modo a atribuir a 

cada integrante do grupo a titularidade, individual, mas também coletiva, de 

direito subjetivo à conservação da integridade do bem público e dos benefícios 

individuais e coletivos que gera.

A qualidade urbanística e seus consectários materiais e imaterais 

apresentam-se, normalmente, como bem de uso comum do povo, “comunitário”, 

de fruição uti universi. Sua defesa incumbe ao Estado, sem que para tal se 

despreze o papel de cada benefi ciário, individual ou coletivamente, em voz 

própria ou pelo expediente de seus representantes, associações, Ministério 

Público, Defensoria Pública. Cada um trazendo a si, porque dela titular, o 

atributo de zelar pela plenitude quantitativa e qualitativa do direito à cidade 

sustentável, concepção pós-moderna que parte da Lei n. 10.257/2001, mas 

incorpora elementos de outros textos legais. Tamanha fragmentação subjetiva 

de atuar almeja primacialmente ampliar a efi cácia da salvaguarda do patrimônio 

público, de maneira a enfrentar tanto abusos de espertalhões e privatização por 
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especuladores enfeitiçados pelo lucro fácil quanto ação e, em especial, omissão 

estatal.

Especifi camente no que se refere à qualidade de vida na Cidade, a coletividade, 

em si mesma, e cada um dos benefi ciários – em genuína coassociação solidarista 

intergeracional – dispõem de interesse legítimo, juridicamente protegido, para 

amparar, inclusive pela via judicial, o uso comum e especial. Ter este natureza 

“difusa” não antagoniza a qualifi cação de “jurídicos” dos interesses que dela 

defl uem. O que se acha aí são direitos subjetivos perfeitos, plena e efi cazmente 

exercitáveis nomine proprio, ou em nome da coletividade, procuratio nomine, 

contra qualquer um que interfi ra na reserva, conservação ou usos do bem, seja o 

infrator outro particular, seja o Estado, revelando excrescência jurídica falar em 

direito subjetivo “debilitado”, grave erro de quem copia o Direito estrangeiro 

sem antes ler e compreender o nacional.

Despropositado, portanto, o preciosismo de advogar que, em tais 

situações de violação ou inadimplência de obrigações urbanísticas e ambientais, 

somente ou preponderantemente o Estado possa utilizar-se de instrumentos 

administrativos e judiciais. Vivemos época caracterizada pelo compartilhamento 

de missões estatais com os cidadãos, mais ainda se estes forem destinatários 

de vantagens na manutenção da integridade do bem ameaçado, de tal maneira 

que, ao agirem, além de imbuídos de puro espírito público, o façam em causa 

própria ou dos que lhes são caros ou próximos. Nem por isso a intervenção do 

particular dependerá de prova de utilidade econômica direta, ou mesmo indireta: 

sua pretensão contém interesse in re ipsa, irrecusável efeito da natureza pública 

do bem. Derivada da solidariedade, coluna vertebral constitucionalizada do 

Estado Social (art. 3º, I, da Constituição Federal), a prerrogativa para defendê-

lo, portanto, não advém, em opção única, do uso privado e individualista que a 

pessoa venha a retirar do bem afetado ou reservado, pois oriunda precisamente 

do usus publicus, pelo qual, à semelhança de qualquer outro sujeito, é, por igual, 

benefi ciada, mesmo que em abstrato.

Atente-se para o fato de que, por esse prisma, opera a desvinculação da 

posição de proprietário ou possuidor (= dado substantivo) e a legitimidade para 

agir (= dado processual), o que, de pronto, reduz a serventia de antigo debate 

na literatura estrangeira sobre a qualifi cação do Estado perante essa categoria 

de bens, se na posição de titular de domínio, proprietário, ou se na de mero 

guardião público, a quem se prescrevem deveres multifacetários de afi ançar a 

integridade e as qualidades físicas e jurídicas do que tenha sido afetado ou 
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reservado ao uso comum e especial, assim também de assegurar a equidade 

de utilização entre os benefi ciários. Numa ou noutra situação, tais obrigações 

estatais (positivas, facere; negativas, non facere,, e de suportar, pati) unem-se 

à gestão, conservação, melhoramento, fi scalização e defesa, tanto na esfera 

administrativa (inclusive com desforço imediato, se necessário com apoio policial, 

em razão da autoexecutoriedade do ato administrativo, dispensada a mediação 

judicial, nos termos do art. 1.210, § 1º, do Código Civil) como na via do Poder 

Judiciário, por todos os mecanismos processuais disponíveis.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.454.163-RJ (2014/0074407-9)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Ademir Rocha

Advogado: Marcelo Davidovich e outro(s)

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Aposentadoria por invalidez. 

Procedimento revisional da autarquia previdenciária. Constatação de 

retorno do segurado à atividade laborativa. Devolução de valores ao 

erário. Cabimento. Recurso especial conhecido e não provido.

1. Em exame, os efeitos para o segurado, do não cumprimento do 

dever de comunicação ao Instituto Nacional do Seguro Social de seu 

retorno ao trabalho, quando em gozo de aposentadoria por invalidez.

2. Em procedimento de revisão do benefício, a Autarquia 

previdenciária apurou que o segurado trabalhou junto à Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no período de 4.4.2001 

a 30.9.2007 (fl s. 379 e fl s. 463), concomitante ao recebimento da 
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aposentadoria por invalidez no período de 26.5.2000 a 27.3.2007, o 

que denota clara irregularidade

3. A Lei n. 8.213/1991 autoriza expressamente em seu artigo 115, 

II, que valores recebidos indevidamente pelo segurado do INSS sejam 

descontados da folha de pagamento do benefício em manutenção.

4. Pretensão de ressarcimento da Autarquia plenamente 

amparada em lei.

5. Recurso conhecido e não provido.

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).”

As Sras. Ministras Assusete Magalhães (Presidente), Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3a. Região) e os Srs. Ministros 

Humberto Martins, Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 18.12.2015

RELATÓRIO

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

interposto por Ademir Rocha contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, assim ementado:

Previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria por invalidez. Trabalho 

concomitante. Impossibilidade de cumulação. Descontos no benefício. 

Possibilidade. Previsão legal. Sentença mantida.

I- Em procedimento de revisão do benefício, a autarquia previdenciária apurou 

que o segurado trabalhou junto à ALERJ - Assembléia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro, no período de 4.4.2001 a 30.9.2007 (fl . 379), concomitante ao 

recebimento da aposentadoria por invalidez, o que denota clara irregularidade.
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II- O artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 estabelece que a aposentadoria por 

invalidez será concedida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Portanto, é condição indispensável para a concessão deste benefício que o 

segurado esteja incapaz para o exercício de qualquer atividade laborativa, seja 

ela de esforço físico ou mental. Desta forma, o autor não poderia ter acumulado 

o recebimento da aposentadoria por invalidez com os rendimentos provenientes 

do exercício da função de assistente de gabinete junto à ALERJ.

III- Uma vez comprovado o recebimento de parcelas a que o Autor não fazia 

jus, a Lei n. 8.213/1991 autoriza expressamente, em seu artigo 115, inciso III, que 

tais valores sejam descontados do benefício, estando, assim, o procedimento 

adotado pelo INSS plenamente amparado em lei.

IV- No presente caso, não há presunção de legitimidade do benefício que 

garanta a irrepetibilidade da verba recebida. O autor não mais preenchia 

os requisitos necessários à manutenção do benefício, bem como deixou de 

cumprir com a obrigação legal de comunicar tal fato à Autarquia. Ademais, a 

subsistência do segurado não se encontrava em risco, já que o mesmo recebia 

concomitantemente o salário de assistente parlamentar junto à ALERJ. Portanto, 

deve o autor efetuar a devolução ao erário das parcelas percebidas indevidamente 

a partir da data em que retornou à atividade.

V- Apelação desprovida.

Em suas razões de recurso especial, sustenta o recorrente que o Tribunal 

a quo violou o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, considerando que não mais 

preenchia os requisitos necessários à manutenção do benefício aposentadoria 

por invalidez e não comunicou tal fato à Autarquia previdenciária, determinando 

ao fi nal a devolução ao Erário dos valores recebidos a título de benefício durante 

todo o período em que esteve trabalhando em gozo do benefício. Sustenta, ao 

fi nal, dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados do STJ.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial decorreu 

in albis.

Noticiam os autos que Ademir Rocha ajuizou ação em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, requerendo a cessação dos descontos que vem sendo 

feitos em seu benefício aposentadoria por tempo de contribuição, no valor 

mensal de R$ 731,74, a título de cancelamento da aposentadoria por invalidez 

que recebia no período de 27.3.2002 a 30.9.2007.

A sentença julgou o pedido improcedente.

O autor, ora recorrente, interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal a 

quo negado provimento ao recurso, nos termos da ementa supra.
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Interpostos embargos de declaração por Ademir Rocha, aos quais foi 

negado provimento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): O presente recurso 

especial enfrenta violação do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, plenamente 

prequestionado.

O recorrente sustenta a tese de que o desconto efetuado pela Autarquia 

previdenciária na folha de pagamento de seu benefício em manutenção, a 

título de aposentadoria invalidez, é indevido, tendo em vista a irrepetibilidade 

das verbas previdenciárias que têm caráter alimentar e em razão de o ato de 

concessão da aposentadoria por invalidez ter se revestido da forma legal, não 

existindo qualquer irregularidade no recebimento de sua aposentadoria por 

invalidez, durante os anos de 2001 a 2007.

O caso cuida de uma situação comum indesejada perante a sociedade 

e perante à Previdência Social, que se dá quando o aposentado por invalidez 

reinicia atividade laboral e não cumpre com a sua obrigação legal e moral de 

comunicar tal fato ao INSS, conforme dispõe a regra do artigo.

O recorrente foi benefi ciário de aposentadoria por invalidez, durante o 

período de 2000 a 2007, paralelamente, foi nomeado assessor de parlamentar, 

junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, período 

computado para contagem de tempo de contribuição para concessão do 

benefício aposentadoria por tempo de contribuição, o qual vem recebendo desde 

30.10.2007.

O autor recebe atualmente o benefício aposentadoria por tempo de 

contribuição com início em 30.10.2007, sendo este o benefício objeto dos 

referidos descontos. Anteriormente, foi beneficiário de aposentadoria por 

invalidez acidentária no período de 26.5.2000 a 27.3.2007.

Em procedimento de revisão de benefício, a Autarquia previdenciária 

apurou que o segurado trabalhou junto à Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro, no período de 4.4.2001 a 30.9.2007, concomitante ao período de 

recebimento da aposentadoria por invalidez.

Esses os fatos incontroversos dos autos, que passam a ser valorados para o 

fi m de se julgar o mérito do presente recurso especial.
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A aposentadoria por invalidez tem sua raiz na Constituição Federal 

de 1988, artigo 201, I. No plano infraconstitucional, a Lei n. 8.213/1991 

a disciplina nos artigos 42 a 47. Será devida apenas quando o trabalhador 

segurado estiver incapacitado total e permanentemente para qualquer atividade 

laboral. O pagamento do benefício será devido apenas enquanto o segurado 

estiver nessa situação de incapacidade absoluta para o trabalho.

A legislação brasileira não cria incompatibilidade entre a fruição da 

aposentadoria espontânea e a prestação de trabalho. O aposentado pelo Regime 

Geral da Previdência Social pode, em regra, continuar exercendo ou voltar 

a exercer atividade laboral remunerada. A aposentadoria compulsória por 

invalidez é incompatível com a força de trabalhado.

O aposentado por invalidez, ao contrário do que ocorre com aquele jubilado 

espontaneamente, tem afastamento das atividades em caráter compulsório, não 

podendo permanecer nem retornar às atividades laborais. Neste ponto, não 

é demais fazer o registro sociológico acerca da força laboral dos mais idosos 

brasileiros, ainda que cansados das atividades desenvolvidas por longos anos, 

reacendem a força do trabalho, retornando imediatamente ao mercado de 

trabalho, para a manutenção da renda que permita um razoável equilíbrio 

fi nanceiro na família.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem por escopo a substituição 

da renda do trabalhador segurado. Periodicamente, os titulares de benefícios por 

incapacidade são chamados pela Autarquia previdenciária, para realizar exames 

médicos e verifi car se a incapacidade para o trabalho permanece. É o que rezam 

os artigos 70 e 71 da Lei n. 8.212/1991 e o artigo 101 da Lei n. 8.213/1991.

Constatada a recuperação da capacidade laboral, a Lei n. 8.213/1991 

traz em seu artigo 47 algumas regras quanto à manutenção do pagamento do 

benefício, a saber: a condição de fi liação do segurado; o tempo em que esteja em 

benefício por incapacidade; a espécie de recuperação, se total ou parcial.

Caso o próprio segurado entenda ter recuperado sua capacidade laborativa, 

deverá dirigir-se ao INSS para comunicar esse fato e requerer sua alta médica. 

Mas, se o INSS evidenciar o retorno à atividade laboral, deve iniciar o devido 

processo administrativo revisional do benefício por incapacidade.

Consoante artigo 46 da Lei n. 8.213/1991, o benefício será cessado a partir 

da data em que houver o retorno voluntário e sem comunicação ao INSS. Mas, 

a depender do caso, além da cessação do benefício a partir da data do retorno 

voluntário ao trabalho, haverá a cobrança administrativa ou judicial de todos 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

234

os valores que foram pagos de forma indevida. A sanção última e máxima a ser 

imputada ao segurado, nessas hipóteses, é a denúncia pela prática de crime de 

estelionato contra a Previdência Social.

A aposentadoria por invalidez está condicionada ao afastamento de todas 

as atividades, esta é regra máxima de ordem pública. É benefício previdenciário 

provisório, que será pago enquanto permanecer a incapacidade permanente do 

aposentado para o labor.

Na hipótese de segurado empregado, a aposentadoria por invalidez não 

provoca a rescisão do contrato de trabalho, apenas suspende o contrato, de 

acordo com o artigo 475 da CLT.

A renda mensal da aposentadoria por invalidez, quando não precedida de 

auxílio-doença, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário 

de benefício. Quando a aposentadoria por invalidez derivar de transformação 

de auxílio-doença, sua renda mensal será de 100% do salário de benefício que 

serviu de base para o cálculo da renda mensal do auxílio-doença.

Correto o entendimento do Tribunal a quo ao permitir o procedimento do 

INSS de descontar do atual benefício do autor os valores indevidamente pagos 

a título de aposentadoria por invalidez, com apoio no artigo 115, II, da Lei n. 

8.213/1991, na medida em que o segurado trabalhava e recebia proventos de 

invalidez ao mesmo tempo.

É condição indispensável para a concessão deste benefício que o segurado 

esteja incapaz para o exercício de qualquer atividade laborativa, seja ela de 

esforço físico ou mental, remunerado ou voluntário.

A Previdência Social, de acordo com o artigo 6º da Constituição, é um dos 

relevantes direitos sociais e tem por objetivo suprir as necessidades básicas das 

pessoas nos momentos de maiores necessidades, como a incapacidade para o 

trabalho.

O recorrente não poderia ter acumulado proventos da aposentadoria por 

invalidez com vencimentos em razão do cargo público de assistente de gabinete 

junto à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

O caráter substitutivo do benefício previdenciário ao salário, quando da 

incapacidade do trabalhador, portanto, alimentar que a parcela cumpre não deve 

elidir o dever maior de comunicação do retorno ao trabalho, quando deferida 

benefício por invalidez.

Deveras, a Constituição Federal de 1988 classifica os salários, os 

vencimentos, os proventos, as pensões e as suas complementações, os benefícios 
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previdenciários e as indenizações por morte ou por invalidez como verbas de 

natureza alimentar, atribuindo a eles proteção especial, como se observa através 

da leitura dos arts. 5º, LXVII, 7º, IV e 100, § 1º. Ainda, em seu artigo 194, IV, 

elenca dentre os seus princípios a proteção do benefício previdenciário contra a 

redutibilidade ante sua natureza alimentar.

Sobrepõe ao caráter alimentar o comportamento de lealdade do segurado 

para com a Previdência Social. A devolução de valores ao Erário previdenciário 

é a imposição consequente desse dever de lealdade. Cuida-se, assim, da atuação 

ética dos interessados nas relações com a Previdência Social.

Cumpre, por fi m, asseverar que o dissídio jurisprudencial sustentado não 

está caracterizado. Os julgados confrontados com o acórdão recorrido, oriundos 

do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1.019.393/RS; REsp 627.808/RS; REsp 

994.045/RS estão todos superados em razão do Recurso Especial Repetitivo 

1.401.560/MT, em que a 1ª Seção, sob a Relatoria do Ministro Herman 

Benjamin, realinhou a jurisprudência do STJ para permitir a cobrança de 

valores oriundos de tutela antecipada deferida e posteriormente revogada.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.

RECURSO ESPECIAL N. 1.475.512-MG (2014/0151716-3)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF

Recorrido: Geraldo Izidoro Bitencourt - espólio

Repr. por: Asbelita Carvalho de Oliveira Bittencourt - inventariante

Advogado: Maria Helena de Lima Pereira e outro(s)

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Adicional de grande invalidez. 

Artigo 45 da Lei n. 8.213/1991. Extensão para outras tipos 

de aposentadoria. Não cabimento. Caso concreto: situação fática 
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diferenciada reconhecida pelo Tribunal de origem. Transformação da 

aposentadoria por tempo em aposentadoria por invalidez. Segurado 

que embora aposentado retornou ao mercado de trabalho e em acidente 

do trabalho se tornou incapaz. Incidência do adicional. Cabimento. 

Recurso especial conhecido e não provido.

1. O presente caso enfrenta a tese do cabimento do adicional de 

grande invalidez, previsto no artigo 45 da Lei n. 8.213/1991, a outros 

tipos de aposentadoria, além da aposentadoria por invalidez.

2. O acréscimo de 25%, denominado adicional de grande 

invalidez, a ser concedido em favor do segurado que necessite de 

assistência permanente de outra pessoa, é exclusivo da aposentadoria 

por invalidez. Prevalência do princípio da contrapartida.

3. A aposentadoria por invalidez, conforme reza o artigo 42 da 

Lei n. 8.213/1991, é o benefício previdenciário concedido ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida. Ameniza as necessidades advindas da incapacidade 

para o trabalho, valor supremo da Ordem Social.

4. No presente caso, o autor, aposentado por tempo de serviço, 

retornou ao mercado de trabalho, quando então sofreu acidente do 

trabalho, perdendo as duas pernas, momento em que requereu junto ao 

INSS a transformação da aposentadoria por tempo em aposentadoria 

por invalidez com o adicional de 25%. Requerimento indeferido sob o 

fundamento de que a aposentadoria era por tempo e não por invalidez.

5. A situação fática diferenciada autoriza a transformação da 

aposentadoria por tempo em aposentadoria por invalidez, com o 

adicional de 25%, desde o requerimento administrativo, pois, estando 

em atividade, o trabalhador segurado sofreu acidente do trabalho que 

lhe causou absoluta incapacidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
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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).”

As Sras. Ministras Assusete Magalhães (Presidente), Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3a. Região) e os Srs. Ministros 

Humberto Martins, Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 18.12.2015

RELATÓRIO

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

interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

Previdenciário. Ação ordinária. Aposentadoria por tempo de serviço. Retorno 

ao trabalho. Invalidez durante trabalho. Adicional de 25%. Concessão devida. 

Necessidade de acompanhamento permanente. Prova. Caráter teleológico da 

norma.

Comprovada a necessidade de acompanhamento permanente do aposentado 

por tempo de serviço, que tenha voltado a trabalhar e fi cado inválido, deve ser 

concedido o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991, mormente 

quando o requerente, aposentado por tempo de serviço, volta a trabalhar, 

contribuindo para o INSS. Deve ser observado o caráter teleológico da norma, a 

obrigatoriedade da contribuição e a invalidez posterior, daqueles que continuam 

a trabalhar, ainda que aposentados por tempo de serviço anteriormente.

Em suas razões de recurso especial, sustenta o INSS, em preliminar, 

violação do artigo 535, II, do CPC, pois o Tribunal a quo teria se mantido 

silente quanto ao artigo 45 da Lei n. 8.213/1991. Sustenta, outrossim, violação 

do artigo 45 da Lei n. 8.213/1991, pois o segurado é titular de aposentadoria por 

tempo, fato que não autoriza o adicional de 25% previsto na norma elencada.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial decorreu 

in albis.

Noticiam os autos que Geraldo Izidoro Bitencourt ajuizou ação em face 

do INSS, objetivando o adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei n. 
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8.213/1991 ao seu benefício aposentadoria por tempo de serviço, apoiado no 

fato de que, tendo voltado a trabalhar, no dia 27 de outubro de 2004, sofreu 

acidente do trabalho com amputação das duas pernas.

A sentença julgou o pedido procedente.

O INSS apelou e também por força do reexame necessário, foram os 

autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve in totum a sentença, 

ressaltando, entretanto, que o valor de 25 somente incidirá até a data do 

falecimento do autor, nos termos da ementa supratranscrita.

O INSS interpôs embargos de declaração, tendo o Tribunal a quo rejeitado 

o recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): O presente caso 

enfrenta a tese do direito ao adicional de grande invalidez à aposentadoria por 

invalidez, previsto no artigo 45 da Lei n. 8.213/1991, que assim dispõe in verbis:

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 

assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por 

cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da 

pensão.

O Anexo I do Regulamento da Previdência Social, Decreto n. 3.048/1999, 

contém a relação das situações em que o aposentado por invalidez terá direito à 

majoração de vinte e cinco por cento prevista no artigo 45, a saber:

1- Cegueira total;

2- perda de nove dedos das mãos ou superior a esta;

3- paralisia dos dois membros superiores ou inferiores;

4- perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for 

impossível;



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 193-273, julho/setembro 2016 239

5- perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível;

6- perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for 

impossível;

7- alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica 

e social;

8- doença que exija permanência contínua no leito;

9- incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

A aposentadoria por invalidez, conforme reza o artigo 42 da Lei n. 

8.213/1991, é o benefício previdenciário concedido ao segurado que, estando 

ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida.

A incapacidade vivida pelo segurado é total e consiste na impossibilidade 

de desempenho de qualquer atividade que possibilite o sustento do trabalhador 

segurado. Assim, essa prestação exige que o segurado afaste-se de toda e 

qualquer atividade profi ssional.

Quanto ao desempenho da atividade profi ssional, e sob pena de negar-

se a proteção previdenciária, deve ser analisado o quadro social-econômico do 

segurado, suas condições reais para desempenho de atividades laborais acessíveis, 

considerando inclusive o mercado de trabalho.

Além disso, como bem acentua a doutrina de Daniel Machado da Rocha 

e José Paulo Baltazar Junior, em seus Comentários à Lei de Benefícios da 

Previdência Social, página 221, deve haver um prognóstico negativo quanto à 

cura ou reabilitação. Se houver sucesso na realização de reabilitação profi ssional, 

não será concedido o benefício.

Sob esse enfoque, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de 

Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve 

considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os 

aspectos socioeconômicos, profi ssionais e culturais do segurado, ainda que o laudo 

pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. 

Ilustrativamente:

Previdenciário. Processual Civil. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 

Aposentadoria por invalidez. Incapacidade parcial. Consideração dos aspectos 

sócio-econômicos, profi ssionais e culturais. Possibilidade. Precedentes.
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1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não 

possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar 

a profi ssão de operadora de microônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à 

conclusão do perito ofi cial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio 

da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos 

elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, 

profi ssionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha 

concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas 

da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 384.337/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto 

Martins, DJe 9.10.2013)

Processual Civil e Previdenciário. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Aposentadoria por invalidez. Incapacidade laboral. Aferição por critérios 

sociais e culturais. Possibilidade. Não vinculação ao laudo pericial. 1. Esta Corte 

tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por 

invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir 

pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, 

profi ssionais e culturais do segurado.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 2.8.2013)

O acréscimo de 25%, denominado adicional de grande invalidez, a ser 

concedido em favor do segurado que necessite de assistência permanente de 

outra pessoa, nos termos do artigo 45 supratranscrito, é, no meu modo de sentir, 

exclusivo da aposentadoria por invalidez. Vale lembrar que esse acréscimo 

poderá extrapolar o teto de pagamento dos benefícios do Regime Geral da 

Previdência Social.

Se fosse da vontade o legislador acrescer 25% a todo e qualquer benefício 

previdenciário concedido a segurado que necessitasse dessa assistência, incluiria 

a norma em capítulo distinto e geral. Todavia, incluiu essa direito na Subseção I 

da Seção V, dedicada exclusivamente à aposentadoria por invalidez.

Poder-se-ia construir uma tese advinda de uma interpretação extensiva, 

ampliativa, para estender o adicional a todas as aposentadorias, como se pretende 

no presente caso. Todavia, não se pode perder de vista a norma contida no § 5º 
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do artigo 195 da Constituição Federal, o qual assevera que, nenhum benefício 

ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem 

a correspondente fonte de custeio total. O referido dispositivo constitucional é 

norma da espécie princípio, denominado contrapartida.

O princípio da contrapartida, também denominado princípio da 

precedência da fonte de custeio, delimita o atuar do agente público, pois não 

cabe a criação de um benefício sem a respectiva fonte de custeio.

Acerca da contrapartida, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista 

Lazzari elucidam que tal princípio tem íntima ligação com o princípio do 

equilíbrio fi nanceiro e atuarial, de modo que somente possa ocorrer aumento 

de despesa para o fundo previdenciário quando exista também, em proporção 

adequada, receita que venha a cobrir os gastos decorrentes da alteração legislativa.

Os ilustres doutrinadores alertam que a observância desse princípio é de 

fundamental importância para que a Previdência Social pública se mantenha 

em condições de conceder as prestações previstas, sob pena de, em curto espaço 

de tempo, estarem os segurados defi nitivamente sujeitos à privatização de tal 

atividade, em face da incapacidade do Poder Público em gerar mais receita para 

cobertura de défi cits. (Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, 

in Manual de Direito Previdenciário, 16ª Edição, Editora Forense, página 93)

Deveras, a razão essencial para se conceder qualquer benefício é o 

benefi ciário estar em estado de necessidade social, objetivamente prevista pelo 

sistema previdenciário. Na lição de Miguel Horvath Júnior, em seu Direito 

Previdenciário publicado pela editora Quartier Latin, 3ª edição, página 67, 

a função da regra da contrapartida é proporcionar proteção ao sistema de 

previdência social, atuando como instrumento garantidor do equilíbrio contábil 

do sistema. Assim, para que se crie ou majore benefícios deve ser estabelecida 

sua fonte de custeio.

No caso dos autos, o autor, aposentado, falecido no curso do processo, ora 

representado por seu espólio, após o ato de aposentação por tempo de serviço, 

voltou a trabalhar, quando então sofreu acidente do trabalho, perdendo as 

duas pernas, momento em que requereu junto ao INSS o adicional de 25%, 

requerimento indeferido sob o fundamento de que a aposentadoria era por 

tempo e não por invalidez.

No meu modo de sentir, é possível a transformação da aposentadoria por 

tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez, momento em que será 

possível conceder o acréscimo previsto no artigo 45 da Lei n. 8.213/1991.
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Essa transformação deve ser reconhecida porque o segurado voltou ao 

mercado de trabalho. A aposentadoria por invalidez supre a necessidade advinda 

do risco da invalidez. Certo é que o segurado para fazer jus à aposentadoria 

por invalidez deve estar trabalhando, quando da eclosão da incapacidade, ou ao 

menos, deve estar em gozo do auxílio-doença. Assim, o benefício será devido 

quando não houver mais capacidade para o trabalho, que é a base dos valores da 

Previdência Social, considerando o comando do artigo 193 da Constituição, que 

dispõe como base da ordem social o primado do trabalho.

É nesse sentido que entendo que, estando em atividade o segurado já 

aposentado por tempo, poderia ter sua aposentadoria transformada em invalidez, 

por ser justo e o benefício mais vantajoso. E, considerando a incapacidade total 

e permanente diagnosticada, com necessidade de auxílio de terceira pessoa, faz 

jus, ainda, ao adicional.

Outrossim, a egrégia Primeira Turma do STJ julgou caso em que o segurado 

em gozo de auxílio-doença, desde o início da concessão do benefício já fazia jus 

à aposentadoria por invalidez, reconhecendo-se o direito à transformação do 

benefício com o adicional.

Confi ra-se:

Previdenciário. Art. 45 da Lei n. 8.213/1991. Adicional de 25% (vinte e cinco 

por cento). Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Situação fática diferenciada 

reconhecida pelo Tribunal de origem. Invalidez e necessidade de assistência de 

terceiro. Dignidade da pessoa humana. Equívoco na concessão de auxílio-doença. 

Possibilidade de incidência.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da 

controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida 

pela Autarquia Previdenciária. Inexistência de omissão.

II - O Tribunal a quo concluiu, após análise dos laudos periciais, pela existência 

de incapacidade e necessidade de auxílio permanente de terceira pessoa desde o 

equivocado requerimento e deferimento de auxílio-doença.

III - A situação fática diferenciada e o princípio da dignidade da pessoa humana 

autorizam a concessão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no 

art. 45 da Lei n. 8.213/1991, durante o período de percepção de benefício diverso, 

que desde o início deveria ser o de aposentadoria por invalidez.

IV - Recurso especial improvido.

(REsp 1.448.664/RS, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, Ministra 

Relatora para o acórdão Regina Helena Costa, DJe 2.6.2015)
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Acerca da argumentação de que necessária a observância do princípio 

da isonomia, para que se estenda o adicional de grande invalidez às outras 

aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, seja 

por idade, especial ou por tempo de serviço/contribuição, entendo que deve 

prevalecer o princípio da contrapartida, sob pena de comprometer o equilíbrio 

atuarial e fi nanceiro do Regime.

A ausência de previsão legal compromete o orçamento, fragilizando a 

cobertura de benefícios já previstos e com contrapartida fi nanceira. Asseverar, 

por outro lado, que esse adicional de 25% pertence ao orçamento da assistência 

social, não encontra previsão legal. O dispositivo está inserido na Lei da 

Previdência Social e tem como base o custeio prévio ao pagamento do seguro 

social.

Destarte, ante a inexistência de previsão normativa, não deve o Poder 

Judiciário estender a vantagem a outros casos. Nesse sentido já se manifestou a 

Primeira Turma:

Previdenciário e Processual Civil. Violação ao art. 535 do CPC. Não ocorrência. 

Adicional de 25% (vinte e cinco por cento) de que trata o art. 45 da Lei n. 

8.213/1991. Incidência em benefício diverso da aposentadoria por invalidez. 

Impossibilidade.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem 

dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, 

confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou 

ausência de prestação jurisdicional. 2. O art. 45 da Lei n. 8.213/1991, ao tratar do 

adicional de 25% (vinte e cinco por cento), restringiu sua incidência ao benefício 

da aposentadoria por invalidez, na hipótese de o segurado necessitar de 

assistência permanente de outra pessoa, cujo acréscimo, entretanto, não poderá 

ser estendido a outras espécies de benefícios.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1.533.402/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 

14.9.2015)

Reitere-se que no presente caso, há peculiaridade a legitimar a transformação 

da aposentadoria por tempo em aposentadoria por invalidez, juntamente com o 

adicional de 25%. E, ainda que tenha ocorrido, lamentavelmente, o falecimento 

da parte autora, o processo chegará ao seu fi m, tendo como parte autora a 

fi gura do espólio, como de direito, devendo ser mantido o acórdão recorrido, 
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reforçando que o direito ao adicional cessará com a morte do aposentado, não 

sendo incorporável ao valor da pensão.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.

RECURSO ESPECIAL N. 1.523.385-PE (2015/0067807-0)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: União

Recorrido: João Eudes Machado Tenório

Advogado: Henrique César Freire de Oliveira e outro(s) - PE022508

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. 

Improbidade administrativa. Recurso de apelação. Efeito suspensivo. 

Exceção.

1. Cinge-se a questão a saber se, ante a omissão da Lei de 

Improbidade Administrativa no que se refere aos efeitos atribuídos 

ao recurso de Apelação, deve-se aplicar subsidiariamente as regras 

previstas na Lei n. 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública) ou no 

Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 20 da Lei n. 8.429/1992 – LIA, a 

imposição das sanções de perda da função pública e de suspensão de 

direitos políticos apenas se dá com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.

3. Por outro lado, em relação às penalidades de ressarcimento ao 

erário, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, pelo período de 

cinco anos, não existe na Lei de Improbidade Administrativa a mesma 

previsão, sendo omisso o diploma quanto a esse aspecto.

4. Deve-se aplicar subsidiariamente à Ação de Improbidade 

Administrativa a Lei n. 7.347/1985, que estabeleceu a Ação Civil 
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Pública, porquanto a primeira é uma modalidade da segunda, na 

defesa da moralidade administrativa.

5. Por se tratar de Ação Civil Pública, portanto, não se aplica a 

norma do art. 520 do CPC/1973 (art. 1.012/CPC/2015), uma vez que 

esta é regra geral em relação àquela, que é norma de caráter especial.

6. A concessão do efeito suspensivo, em tais casos, somente 

ocorrerá em situações excepcionais, quando demonstrada a 

possibilidade de dano irreparável ao réu, conforme dispõe o art. 14 do 

referido diploma legal: “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos 

recursos, para evitar dano irreparável à parte”.

7. Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça: “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos 

do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Francisco Falcão 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 7.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial interposto, 

com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição da República, contra 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

Processual Civil. AGTR. Ação de improbidade administrativa. Apelação. 

Recebimento no duplo efeito. Possibilidade. Art. 520 do CPC. Ausência de previsão 

especifi ca na Lei n. 8.429/1992. Precedentes. AGTR provido.

1. A decisão agravada, proferida nos autos da açáo civil pública de improbidade 

administrativa de origem, recebeu a apelação interposta pelo ora agravante táo 

somente no efeito devolutivo (fl s. 24).
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2. O art. 520 do CPC estabelece, como regra, o recebimento do recurso de 

apelação no duplo efeito, prevendo, ainda, exceções a tal regramento.

3. Tal dispositivo deve ser aplicado a todas as ações judiciais eiveis que 

nâo tenham regramento especifi co, como ocorre com a ação de improbidade 

administrativa, tendo cm vista que a Lei n. 8.429/1992 não possui dispositivo 

que trate do recebimento do recurso de upeluçáo interposto contra sentença 

proferida cm sede de açáo de improbidade administrativa. Precedentes desta 

Corte Regional: AGI 16.831/CE, Relator: Desembargador Federal Francisco Barros 

Dias, Segunda Turma, julgamento: 30.8.2011, publicação: DJe 8.9.2011 - Página 

138; e AG 115.387/CE, Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho 

(Convocado). Segunda Turma, julgamento: V/f^f/jóll, publicação: DJe 28.7.2011 - 

Página 235.

4. AGTR provido.

A parte recorrente afi rma que houve, além de divergência jurisprudencial, 

ofensa aos arts. 520 do pcc de 1973, 14 da Lei n. 7.347/1985 e 20 da Lei n. 

8.429/1992.

Aduz, em suma, estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade 

do recurso. 

Transcorreu, in albis, o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Cuida-se, na origem de Ação 

Civil Pública por ato de improbidade administrativa. A sentença condenou 

a parte recorrente nas hipóteses previstas no art. 10, V, VIII e XII, da Lei 

n. 8.429/1992, nas seguintes sanções: a) ressarcimento integral do dano, no 

montante indicado pela União (R$ 57.036,99); b) perda da função pública para 

os agentes públicos; c) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; d) 

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e e) proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Cinge-se a questão em saber se, ante a omissão da Lei de Improbidade 

Administrativa no que se refere aos efeitos atribuídos ao recurso de Apelação, 

deve-se aplicar subsidiariamente as regras previstas na Lei n. 7.347/1985 (Lei 

de Ação Civil Pública) ou no Código de Processo Civil.
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Nos termos do art. 20 da Lei n. 8.429/1992 – LIA, a imposição das 

sanções de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos apenas 

se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 

efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Por outro lado, em relação às penalidades de ressarcimento ao erário, multa 

civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fi scais ou creditícios, pelo período de cinco anos, não existe na Lei de 

Improbidade Administrativa a mesma previsão, sendo omisso o diploma quanto 

a esse aspecto.

Dessa forma, deve-se aplicar subsidiariamente a Ação de Improbidade 

Administrativa a Lei n. 7.347/1985, que estabeleceu a Ação Civil Pública, 

porquanto a primeira é modalidade da segunda, na defesa da moralidade 

administrativa.

Por se tratar de Ação Civil Pública, portanto, não se aplica a norma do art. 

520 do CPC/1973 (art. 1.012/CPC/2015), uma vez que esta é regra geral em 

relação àquela, que é norma de caráter especial.

A concessão do efeito suspensivo, em tais casos, somente ocorrerá em 

situações excepcionais, quando demonstrada a possibilidade de dano irreparável 

ao réu, conforme dispõe o art. 14 do referido diploma legal:

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano 

irreparável à parte.

Assim, conclui-se que, enquanto nas ações que tramitam sob a égide do 

Código de Processo Civil o efeito suspensivo é a regra, nas Ações Civis Públicas 

este efeito será excepcional e dependerá da aferição, pelo julgador, do dano 

irreparável ao condenado.

A propósito:

Previdenciário. Ação civil pública. Apelação. Concessão de efeito suspensivo 

para evitar dano irreparável. Possibilidade. Art. 14 da Lei n. 7.347/1985.

1. O recurso de apelação na ação civil pública, de regra, é recebido somente 

no efeito devolutivo; contudo, a Lei n. 7.347/1985, em seu art. 14, autoriza o efeito 

suspensivo caso haja ameaça de dano irreparável à parte, como na hipótese em 

exame.
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2. Recurso especial provido.

(Recurso Especial n. 441.515-SC, Relator: Ministro Haroldo Rodrigues 

(Desembargador Convocado do TJ/CE), 12.8.2011).

Recurso especial. Ação civil pública. Efeito suspensivo. Art. 14. Lei n. 

7.347/1985. Fumus boni iuris. Periculum in mora. Efeito devolutivo. Regra. Revisão. 

Fatos. Súmula 7/STJ.

1. Na ação civil pública, os recursos devem ser recebidos, em regra, apenas no 

efeito devolutivo, ressalvados os casos de iminente dano irreparável às partes, em 

que poderá ser conferido efeito suspensivo, na forma do art. 14, da Lei n. 7.347/1985. 

Precedentes.

2. É vedado, em sede de recurso especial, revolverem-se os elementos fático-

probatórios da demanda a fim de demonstrar a inconveniência da execução 

imediata da sentença de 1º grau, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.125.494/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23.4.2010).

Processual Civil. Ação civil pública. Sentença condenatória. Recurso recebido 

apenas no efeito devolutivo. Execução provisória movida pelo MPF em face da 

União e outros réus, na defesa dos interesses difusos. Possibilidade. Art. 588 do 

CPC. Art. 14 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985).

1. Os autos tratam de agravo regimental interposto em face de decisão de 

minha lavra (fl s. 172/174) que permitiu o seguimento da execução provisória 

movida pelo MPF em face da União e demais co-réus, em razão de sentença 

proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 99.0001418-9, com apelação recebida 

apenas no efeito devolutivo; recebimento esse não-impugnado a tempo e modo 

pela União.

2. As normas processuais que regulam a ação civil pública estão na Lei n. 

7.347/1985, aplicando-se o CPC, tão-somente, de forma subsidiária. Daí porque 

se dizer que a regra do recebimento da apelação contra sentença proferida em 

seu âmbito é apenas no efeito devolutivo; podendo ou não o juiz conferir o efeito 

suspensivo diante do caso concreto, como especifi ca o art. 14 da referida Lei.

Não existe erro no acórdão recorrido, na medida em que o recurso de apelação 

da União foi recebido apenas no efeito devolutivo e, como se viu, é permitido ao 

magistrado assim proceder em sede de ação civil pública. E ainda, por outro lado, 

nenhum recurso foi interposto contra este juízo de admissibilidade da apelação, 

razão pela qual preclusa fi cou a matéria, não podendo a recorrente, agora, por 

vias transversas, buscar o efeito suspensivo.

3. O Ministério Público Federal é o autor da ação civil pública e da execução 

provisória. Ao querer executar provisoriamente a condenação, age no exercício 

regular de seu direito, ou melhor, no exercício regular da tutela dos direitos 

difusos e coletivos.[...]
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Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 436.647/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 26.8.2008, DJe 7.11.2008)

Ademais, a decisão que atribui efeito suspensivo deve ser fundamentada, 

demonstrando o perigo de dano irreparável. Nesse ângulo, a decisão que recebeu 

o apelo (fl s. 77), não declina qualquer razão para se suspender a efi cácia natural 

da sentença proferida nesta ACP.

Verifi co que a Corte de origem atribuiu efeito suspensivo ao recurso, 

invocando a possibilidade de execução provisória dos valores referentes à 

condenação ao ressarcimento integral do dano e à multa civil. Contudo, isso 

não é capaz de caracterizar o dano irreparável exigido em lei, porquanto se trata 

de fundamentação genérica. Caso fosse possível acolher tal justifi cativa, isso 

implicaria concessão automática de efeito suspensivo à Apelação em todos os 

casos em que houvesse condenação às referidas penalidades.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial e determino o retorno 

dos autos a Corte local para que examine a ocorrência de dano irreparável à parte.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.582.014-CE (2016/0029102-7)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Raimundo Viana de Queiroz

Advogado: Dirceu Costa Lima Filho

Interes.: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

EMENTA

Processo Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. 

Dosimetria. Art. 12 da Lei n. 8.429/1992. Fixação aquém do mínimo 

legal. Impossibilidade. Recurso especial provido.
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1. Recurso especial proveniente de ação civil pública, por 

improbidade administrativa, em decorrência de ausência de prestação 

de contas de recursos do PNATE – Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte Escolar, fi rmado com o FUNDEF.

2. A sentença de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos 

do Ministério Público Federal, reconhecendo a existência de atos de 

improbidade administrativa, condenando o recorrido nas disposições 

do art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, fixando a dosimetria, em 

conformidade com o art. 12, III, da referida lei.

3. O Tribunal de origem, ao revisar a condenação, deu parcial 

provimento à apelação, para reduzir a suspensão dos direitos políticos 

e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios 

ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, para 

dois anos.

4. No caso dos autos, ao fi xar a condenação baseado no art. 12, 

III, da Lei n. 8.429/1992, não poderia o acórdão regional revisar para 

aquém do mínimo legal a penalidade imposta, qual seja, dois anos, por 

manifesta ausência de previsão legal.

Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça “A 

Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) 

Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” O Sr. Ministro Herman Benjamin, as Sras. 

Ministras Assusete Magalhães (Presidente) e Diva Malerbi (Desembargadora 

convocada do TRF da 3a. Região) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Dr(a). Mario Luiz Bonsaglia, pela parte recorrente: Ministério Público 

Federal

Brasília (DF), 7 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 15.4.2016



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 193-273, julho/setembro 2016 251

RELATÓRIO

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

interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento nas alíneas “a” e “c”, 

do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região assim ementado (fl s. 514/515, e-STJ):

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade. Ex-prefeito de Ibaretama-

CE. FUNDEF. PNATE. Ausência de prestação de contas. Dolo confi gurado com a 

contumácia inexplicável e ausência de documentos comprobatórios dos gastos 

efetivados. Confi guração do ato ímprobo. Redução das sanções para atender aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

1. Apelação interposta pelo ex-prefeito do Município de Ibaretama-CE, em 

razão da sentença que reconheceu como ato de improbidade administrativa a 

não prestação de contas do, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

- PNATE (2006-2007) no prazo acordado, condenando-o ao ressarcimento ao 

erário no valor integral do dano apurado (R$ 126.224,71), à suspensão dos direitos 

políticos e à proibição de contratar com o Poder Público por três anos, além de 

multa no valor de duas vezes o valor da remuneração que percebia como prefeito 

(arts. 11, Vl e 12 da Lei n. 8:429/1992).

2. A constitucionalidade da Lei n. 8.429/1992 deriva das disposições do art. 

37, § 4º, da CF, sendo meio legal hábil para coibir atos improbos dos agentes 

da Administração Pública nos níveis federal, estadual e municipal. Referida Lei 

não. padece de inconstitucionalidade, tendo sido tal diploma legal elaborado 

de acordo com. os ditames constitucionais. Precedentes (TRF 5, AG 489.381/PEi 

2ª Turma/- Rei. Francisco Barros Dias. DJe 19.8.2010 e TRF 5, AC 473.122/CE, 4a 

Turma, Rei. Lázaro Guimarães, DJe 12.5.2011). Preliminar não acolhida.

3. Encontrando-se o processo maduro, não há necessidade de produção de 

mais provas para convicção do órgão julgador. Está, portanto, a sentença regular 

e em observância às regras da legislação processual vigente.

4 A ação de improbidade administrativa é um tipo de ação civil pública, 

regida também pelos dispositivos da Lei da Ação Civil Pública, portanto, como lei 

especial que é, tem precedência na aplicação ante a lei geral.

5. A ausência, de prestação de contas de forma intencional, já que há 

comprovação nos autos da contumácia inexplicável do réu e da ausência de 

documentos comprobatórios dos gastos efetivados, mesmo ciente de sua 

obrigação, confi gura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11. 

VI, da Lei n. 8.429/1992, independente da existência de lesão material ao erário 

ou enriquecimento ilícito do agente. Todavia, em atenção aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade deve ser reduzida a suspensão dos direitos 

políticos e a proibição de contratar com o Poder Público para 2 (dois) anos, 
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mantendo-se o ressarcimento ao erário em prol do FUNDEF.e a multa aplicada na 

sentença.

6. Preliminares não acolhidas. Apelação parcialmente provida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl . 561, e-STJ).

No recurso especial, alega a parte recorrente, preliminarmente, ofensa ao 

art. 535, II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, 

o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da 

questão.

No mérito do recurso especial, alega violação do art. 12, III, da Lei n. 

8.429/1992.

Assevera em síntese, que, “como se vê, a Lei n. 8.429/1992 regula a forma e 

a gradação das sanções relativas à suspensão dos direitos políticos e à proibição 

de contratar com o poder público decorrente de condenação por improbidade 

administrativa, devendo ser observado, sempre, o princípio da proporcionalidade 

na fi xação da penalidade. No que diz respeito à gradação, há claros limites à 

discricionariedade do sentenciante, sendo necessário registrar que o decreto 

condenatório deve partir do mínimo legal. A regra, portanto, é.a imposição da 

sanção nos limites mínimo e máximo previstos pelo legislador, não se mostrando 

possível ao julgador reduzir o Quantum sancionatório a um patamar aquém do 

mínimo legal” (fl . 576, e-STJ).

Aponta divergência jurisprudencial.

Não apresentadas contrarrazões, sobreveio o juízo de admissibilidade 

positivo da instância de origem (fl . 623, e-STJ).

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial 

(fl s. 636/639, e-STJ):

Recurso Especial. Omissão jurisdicional configurada. Improbidade 

administrativa. Aplicação de sanções abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. 

Pelo provimento da iniciativa.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Merece provimento o 

recurso.
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Trata-se de ação civil pública, por improbidade administrativa, em 

decorrência de ausência de prestação de contas de recursos do PNATE – 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, fi rmado com o FUNDEF.

A sentença de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos do 

Ministério Público Federal, reconhecendo a existência de atos de improbidade 

administrativa, condenando o recorrido nas disposições do art. 11, VI, da Lei n. 

8.429/1992, assim fi xada a dosimetria, em conformidade com o art. 12, III, da 

referida lei (fl s. 431/432, e-STJ):

a) O ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 126.221,71 (cento e vinte e 

seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos):

b) Suspensão de direitos políticos por 3 (três) anos;

c) Pagamento de multa civil correspondente a 2 (duas) vezes o valor da 

remuneração percebida pelo agente; e

d) Proibição de contratar com o Poder Publico ou receber benefícios ou 

incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio 

de pessoas jurídicas da igual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

O Tribunal de origem, ao revisar a condenação, deu parcial provimento à 

apelação, para reduzir a suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar 

com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, para dois anos, nos seguintes termos (fl . 512, e-STJ):

Todavia, entendo que a sentença merece reparos apenas no que concerne à 

aplicação das penas.

Entendo que a aplicação das penas deve ser feita sempre em observância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não seja severa 

demais ou muito branda, não revelando a verdadeira fi nalidade de sua aplicação. 

Desse modo, entendo que as penas aplicadas de suspensão dos direitos políticos 

e proibição de contratar com o Poder Público por 3 (três) anos são demasiadas, 

devendo ser reduzido o prazo para 2 (dois) anos. Ademais, devem ser’mantidas 

as penas de ressarcimento ao erário no valor que não foi objeto da prestação de 

contas, R$ 126.224,71 e o pagamento de multa no valor fi xado na sentença, de 

duas vezes o valor da remuneração percebida quando exercia o cargo de prefeito, 

por ser compatível à gravidade da conduta do ato praticado.

O art. 12 da Lei n. 8.429/1992 fixa a condenação por improbidade 

administrativa nos seguintes termos:
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Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, 

previstas na legislação específi ca, está o responsável pelo ato de improbidade 

sujeito às seguintes cominações:

I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa 

civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento 

de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fi xação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta 

a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo 

agente. (grifo nosso)

Ao fi xar a condenação baseado no art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992, não 

poderia o acórdão regional revisar para aquém do mínimo legal, qual seja, dois 

anos, por manifesta ausência de previsão legal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a 

sentença de Primeiro Grau.

É como penso. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.594.205-PR (2016/0081308-4)

Relator: Ministro Og Fernandes
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Recorrente: Agência Nacional de Saúde Suplementar

Recorrido: MCA do Brasil S/A

Advogados: Maurício Holzkamp - PR026390

Alessandro Marcelo Moro Réboli - PR033124

EMENTA

Tributário. Execução fi scal. Art. 135 do CTN. Presunção de 

dissolução irregular nos termos da Súmula 435/STJ. Redirecionamento 

ao sócio-gerente que exercia esse encargo por ocasião do ato presumidor 

da dissolução. Possibilidade. Irrelevância da data da ocorrência do fato 

gerador ou do vencimento do tributo.

1. A Segunda Turma desta Corte, por ocasião da apreciação do 

REsp 1.520.257/SP, fi rmou entendimento de que o redirecionamento 

da execução fi scal, na hipótese de dissolução irregular da sociedade ou 

de sua presunção, deve recair sobre o sócio-gerente que se encontrava 

no comando da entidade no momento da dissolução irregular ou 

da ocorrência de ato que presuma a sua materialização, nos termos 

da Súmula 435/STJ, sendo irrelevantes a data do surgimento da 

obrigação tributária (fato gerador), bem como o vencimento do 

respectivo débito fi scal.

2. Recurso especial a que se dá parcial provimento a fi m de 

reformar o acórdão recorrido, para determinar o prosseguimento da 

execução em face dos sócios-gerentes que exerciam o comando da 

sociedade executada ao tempo da constatação da dissolução irregular.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete 

Magalhães (Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2016 (data do julgamento).
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Ministra Assusete Magalhães, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 20.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, com fundamento na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acórdão proferido na vigência do Código de 

Processo Civil de 1973, pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (e-STJ, fl . 433):

Agravo legal. Decisão terminativa. Artigo 557, caput do CPC. Redirecionamento 

de execução fi scal para sócio.

A responsabilidade tributária do sócio gerente ou administrador permite 

a separação patrimonial e está expressamente autorizada na norma legal em 

referência.

Em se tratando de dissolução irregular da sociedade, é lícito presumi-la quando 

a executada cessa suas atividades ou deixa de funcionar no endereço indicado no 

contrato social, arquivado na junta comercial.

O reconhecimento da responsabilização pessoal do sócio não fi ca atrelado 

unicamente à contemporaneidade da sua gestão à dissolução irregular, havendo 

a necessidade de que o responsável pela dissolução tenha sido, simultaneamente, 

o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo.

Ausentes elementos a alterar a convicção firmada quando da análise do 

pedido inicial, deve ser mantida a decisão denegatória de seguimento a recurso.

Agravo legal desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas 

para fi ns de prequestionamento.

Alega a recorrente a existência de violação dos arts. 512 e 515 do CPC.

Aduz, em síntese, que “o v. acórdão ora recorrido ainda está em 

desconformidade em relação ao entendimento pacífi co do STJ no sentido de 

que, na hipótese de haver indícios de dissolução irregular da empresa, é possível 

determinar-se o redirecionamento da execução contra os sócios-gerentes” 

(e-STJ, fl . 462).

Afi rma, ainda, que “a jurisprudência do STJ tem entendido que se presume 

dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio 
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fi scal sem comunicar aos órgãos tributários, sendo cabível a responsabilização do 

sócio-gerente, a quem cabe provar o contrário em sede de embargos à execução” 

(e-STJ, fl s. 462/463).

Requer, assim, o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente.

Apesar de devidamente intimada (e-STJ, fl . 470), a parte recorrida não 

apresentou contrarrazões (e-STJ, fl . 471).

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fl . 474), subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): A Segunda Turma desta Corte, 

por ocasião da apreciação do REsp 1.520.257/SP, fi rmou entendimento de 

que o redirecionamento da execução fi scal, na hipótese de dissolução irregular 

da sociedade ou de sua presunção, deve recair sobre o sócio-gerente que se 

encontrava no comando da entidade por ocasião da dissolução irregular ou 

da ocorrência de ato que presume a sua materialização, nos termos da Súmula 

435/STJ, sendo irrelevantes a data do surgimento da obrigação tributária (fato 

gerador), bem como o vencimento do respectivo débito fi scal. Confi ra-se, a 

propósito, a ementa de referido julgado:

Tributário. Recurso especial. Execução fiscal. Arts. 134, VII, do CTN; 4º 

da LEF; 10 do Decreto n. 3.708/19; 50, 1.052 e 1.080 do CC/2002. Ausência de 

prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Presunção de dissolução irregular 

nos termos da Súmula 435/STJ. Redirecionamento ao sócio-gerente que exercia 

esse encargo por ocasião do ato presumidor da dissolução. Possibilidade. Data da 

ocorrência do fato gerador ou vencimento do tributo. Irrelevância. Mudança de 

entendimento. Recurso especial provido.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a responsabilidade dos 

sócios-gerentes da sociedade contribuinte executada por entender que estes, 

embora ocupassem a gerência no momento da dissolução irregular presumida, 

não exerciam a direção da entidade por ocasião da ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária ou do vencimento do respectivo tributo.

2. Os arts. 134, VII, do CTN; 4º da LEF; 10 do Decreto n. 3.708/19; 50, 1.052 e 

1.080 do CC/2002 não foram objeto de análise ou apreciação pelo Tribunal de 

origem, o que revela a ausência de prequestionamento. Incidência dos verbetes 

282 e 356 da Súmula do STF.

3. O pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na 

dissolução irregular ou em ato que presuma sua ocorrência - encerramento 
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das atividades empresariais no domicílio fi scal, sem comunicação aos órgãos 

competentes (Súmula 435/STJ) -, pressupõe a permanência do sócio na 

administração da sociedade no momento dessa dissolução ou do ato presumidor 

de sua ocorrência, uma vez que, nos termos do art. 135, caput, III, CTN, 

combinado com a orientação constante da Súmula 435/STJ, o que desencadeia 

a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou 

presunção de ocorrência de referido fato.

4. Consideram-se irrelevantes para a definição da responsabilidade por 

dissolução irregular (ou sua presunção) a data da ocorrência do fato gerador 

da obrigação tributária, bem como o momento em que vencido o prazo para 

pagamento do respectivo débito.

5. No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem, à luz do contexto fático-

probatório, concluiu que as pessoas contra quem se formulou o pedido de 

redirecionamento gerenciavam a sociedade no momento da constatação do ato 

presumidor da dissolução irregular.

6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

(REsp 1.520.257/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2015)

Nessa mesma linha de entendimento, vale conferir:

Processual Civil e Tributário. Execução fi scal. Redirecionamento para sócios-

gerentes. Sócio que não integrava a gerência da sociedade à época do fato 

gerador. Dissolução irregular da empresa. Possibilidade.

1. Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fi scal para os 

sócios-gerentes no caso de dissolução irregular da empresa.

2. O redirecionamento da execução fi scal para o sócio-gerente da empresa 

é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, 

infração à lei ou ao estatuto, ou, no caso de dissolução irregular da empresa, não 

se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

3. Se o motivo da responsabilidade tributária é a infração à lei consubstanciada 

pela dissolução irregular da empresa (art. 135, III, do CTN), é irrelevante para efeito 

de redirecionamento da execução fi scal ao sócio-gerente ou ao administrador 

o fato de ele não integrar a sociedade por ocasião do fato gerador do crédito 

tributário.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de dar 

provimento ao agravo regimental da Fazenda Nacional para declarar que, 

para efeito de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio-gerente ou ao 

administrador, é irrelevante o fato de ele não integrar a sociedade por ocasião do 

fato gerador do crédito tributário.

(EDcl no AgRg no REsp 1.465.280/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 11.3.2016)
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Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Execução 

fiscal. Redirecionamento. Sócio que detinha poderes de gestão à época da 

dissolução irregular da sociedade. Irrelevância da data da ocorrência do fato 

gerador ou do vencimento da obrigação.

1. A jurisprudência dessa Segunda Turma do STJ entendia que, para que fosse 

possível o redirecionamento era necessário demonstrar que o sócio era detentor 

da gerencia tanto na época da dissolução irregular da sociedade, como na época 

da ocorrência do fato gerador da obrigação.

2. Recentemente, a Segunda Turma/STJ, no julgamento do REsp 1.520.257/

SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, alterou o seu entendimento e passou 

a exigir, tão somente, a permanência do sócio na administração da sociedade 

no momento de sua dissolução irregular, se tornando irrelevante a data da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

3. O simples exercício da gerência, naturalmente, não implica responsabilidade 

para aquele dela encarregado. A sua responsabilidade somente é irradiada 

em caso de prática do ato ilícito. No caso da dissolução irregular, este é o ato 

infracional, que é desvinculado da obrigação tributária. O que desencadeia 

a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou 

presunção de ocorrência da dissolução irregular nos termos da Súmula 435/STJ. 

É justamente essa desvinculação que torna irrelevante perquirir quem exercia a 

gerência da empresa na data de ocorrência do fato gerador.

4. Assim, o atual entendimento dessa Segunda Turma para autorizar o 

redirecionamento da execução fi scal em face do sócio é no sentido de que basta 

a verifi cação do responsável pela gerência da empresa ao tempo em que ocorreu 

a dissolução irregular, ou seja, ainda que a gerência seja posterior à data de 

ocorrência do fato gerador.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.545.342/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 28.9.2015)

No caso dos autos, a instância ordinária afastou o redirecionamento do 

feito executivo nos seguintes termos (e-STJ, fl s. 430/432):

É importante destacar, entretanto, que o reconhecimento da responsabilização 

pessoal do sócio não fica atrelado unicamente à contemporaneidade da sua 

gestão à dissolução irregular. Conquanto tenha sido este o entendimento adotado 

em jurisprudência já pacifi cada no âmbito deste Tribunal, os julgamentos levados 

a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no âmbito da Segunda 

Turma, assentam a necessidade de que o responsável pela dissolução tenha sido, 

simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do 

tributo.
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[...]

A certidão do ofi cial de justiça atesta a inatividade da empresa (evento 02 - 

mand14). Os débitos em cobrança registram o vencimento em 07/2009, 03/2000, 

06/2000, 09/2000 e 12/2000. Não há comprovação nos autos no sentido de 

que representante da pessoa jurídica executada contra o qual se pretende o 

redirecionamento (Sr. Wagner de Souza Pires) fi gure na sociedade à época do 

vencimento dos débitos até o momento da suposta dissolução irregular.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão ora combatido decidiu em 

desacordo com o entendimento desta Casa, no sentido de que a transferência de 

responsabilidade pela dissolução irregular ou pela prática de ato presumidor de 

sua ocorrência, nos termos do art. 135, III, do CTN, em sintonia com a Súmula 

435 do STJ, deve recair sobre os sócios-gerentes (gestores) que ostentavam essa 

qualidade no momento da prática de referido ato (dissolução irregular) ou de 

outro apto a presumir sua ocorrência, independentemente da data da ocorrência 

do fato gerador do tributo ou da data de vencimento da exação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial a fim de 

reformar o acórdão recorrido, para determinar o prosseguimento da execução 

em face dos sócios-gerentes que exerciam o comando da sociedade executada ao 

tempo da constatação da dissolução irregular.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.604.440-PE (2016/0125493-8)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Municipio de Itaiba

Advogado: Bruno Romero Pedrosa Monteiro e outro(s)

Recorrente: União

Recorrido: Os mesmos

EMENTA

Processual Civil. Proporção de decaimento. Sucumbência 

mínima. Súmula 7/STJ.
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1. O recurso especial do Município de Itaíba aduz que houve, de 

sua parte, sucumbência mínima, o que tornaria a fi xação de honorários 

em seu desfavor indevida.

2. Em sede de recurso especial, é vedada a apreciação do 

quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na 

demanda, bem como da proporção em que cada parte fi cou sucumbente 

em relação ao pedido inicial, por ensejar o revolvimento de matéria 

eminentemente fática, a provocar o óbice da Súmula 7/STJ.

Processual Civil. Administrativo. Omissão inexistente. Embargos à 

execução. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Violação da coisa julgada. 

Honorários advocatícios. FUNDEF. Verbas para educação. Juntada do 

contrato escrito da verba honorária. Art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994. 

Retenção. Possibilidade. Precedente. Honorários. Irrisoriedade. Súmula 7/

STJ.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a 

prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 

enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Na verdade, no presente caso a questão não foi decidida 

conforme objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado 

entendimento diverso ao pretendido, de modo que a irresignação 

traduz-se em inconformação com a tese adotada.

3. As alegações levantadas pela Fazenda Pública aduzindo à 

inexigibilidade do título, à existência de fato consumado e à ausência de 

dano a ressarcir são, em verdade, pretensões voltadas a promover nova 

análise de questões vinculadas ao mérito da fase cognitiva, relativas ao 

pagamento de diferença do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) 

decorrente do FUNDEF, manobra processual inadmissível diante dos 

contornos processuais a que se prestam os embargos à execução, pois 

não são o meio processual apto para rescindir a coisa julgada, nem 

substitutivo de recurso no processo de conhecimento.

4. “Afronta o efeito preclusivo da coisa julgada a pretensão da 

União de rediscutir, em Embargos à Execução, matéria já decidida 

no processo de conhecimento” (AgRg no AREsp 715.923/AL, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.9.2015, 

DJe 9.11.2015.).
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5. “É pacífi co, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento 

de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer 

o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato 

de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, até 

a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgRg no 

AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 20.3.2014, DJe 27.3.2014.).

6. A hipótese dos autos possui peculiaridade de que a retenção 

dos honorários advocatícios contratuais refere-se a valores apurados 

em execução contra a União relativos a diferenças de repasses ao 

FUNDEF.

7. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.509.457/

PE, Rel. Min. Humberto Martins, em idêntica questão jurídica, 

fi rmou compreensão de que é legítima a retenção da verba honorária, 

pois a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do 

FUNDEF não retira do patrono o direito de retenção dos honorários.

8. A fi xação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias 

ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação 

subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos 

autos, razão pela qual insuscetível de revisão em sede de recurso 

especial, a teor da Súmula 7/STJ.

Recurso especial do Município de Itaíba não conhecido. Recurso 

especial da União conhecido em parte e improvido.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça “A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso do Município 

de Itaíba; conheceu em parte do recurso da União e, nessa parte, negou-lhe 

provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. 

Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães 

(Presidente) e Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a. 

Região) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de junho de 2016 (data do julgamento).
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Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 21.6.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recursos especiais 

interpostos pelo Município de Itaíba e pela União, com fundamento no art. 105, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (fl s. 285/294, e-STJ).

Execução de sentença. FUNDEF. VMAA. Vinculação exclusivamente a educação. 

Valores não transferidos voluntariamente. Equivalência a uma indenização. 

Precedentes. Retenção de honorários advocatícios contratuais. Honorários 

advocatícios sucumbenciais devidos. Provimento da apelação.

1. Apelações interpostas pela União e pelo Município de Itaíba contra sentença 

que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título executivo 

judicial, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 269, I, do CPC), para 

determinar que a execução prossiga de acordo com a planilha apresentada pela 

contadoria do juízo, no valor de R$ 19.030.705,15 (dezenove milhões, trinta mil, 

setecentos e cinco reais e quinze centavos).

2. As questões atinentes ao mérito da pretensão à revisão do valor dos 

repasses do FUNDEF e do pagamento dos atrasados encontram-se superadas, 

considerando que já foram tratadas no processo de conhecimento, a questão do 

valor mínimo por aluno já fora discutida na fase cognitiva. Segundo a sentença de 

procedência, a União foi condenada ao pagamento da diferença do valor mínimo 

anual por aluno (VMAA) relativo ao FUNDEF. nos termos do art. 6º, §§1º e 2º da Lei 

n. 9.424/1996, já estando pacifi cada a questão.

3. A despeito do ponto de vista pessoal do Relator em sentido oposto, esta eg. 

Corte fi rmou compreensão de que, quando o Município é forçado a ingressar em 

juízo para obter a complementação de valores dos repasses do VMAA do FUNDEF, 

que não lhe foram transferidos voluntariamente, o crédito judicial eqüivale a uma 

indenização para a recomposição desses recursos. Precedentes. Retenção dos 

honorários advocatícios contratuais cabível.

4. A retenção da verba honorária contratual, ademais, encontra respaldo no 

artigo 22, § 4º, e no artigo 23 da Lei n. 8.906/1994.

5. Não é o caso de aplicação da regra da sucumbência mínima para efeito 

de exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais. considerando-se que 

a diferença entre o que foi pedido na execução e o valor fi xado na sentença 

recorrida é de quase R$ 4.000.000.00 (quatro milhões de reais). No entanto, o 
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percentual de 5% mostra-se exagerado, à luz da regra do art. 20. § 4º, do CPC. 

Fixação da verba sucumbencial em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Apelação da União improvida Apelação do Município de Itaíba parcialmente 

provida, para permitir a retenção dos honorários advocatícios contratuais e para 

reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 20.000,00.

Rejeitados os embargos de declaração (fl s. 331/335, e-STJ).

Nas razões do especial do ente municipal (fl s. 338/347, e-STJ), a recorrente 

aduz violação do art. 21, parágrafo único, do CPC, visto que teria sucumbido em 

parte mínima.

Por seu turno, no recurso especial da União (fl s. 361/381, e-STJ), aponta a 

recorrente que “o acórdão ora recorrido contrariou os arts. 20, §§ 3º e 4º, e 535, 

II, do CPC; os arts. 1º, 2º e 6º da Lei n. 9.424/1996 (já revogados); os arts. 1º, 

2º, 4º, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 46 da Lei n. 11.494/2007, art. 8º da Lei 

Complementar n. 101/2000” (fl . 365, e-STJ).

Aduz a recorrente a inexigibilidade do título, a existência de fato consumado 

e a ausência de dano a ressarcir. Acresce a necessidade de indeferimento da 

expedição do precatório com a retenção dos 20% de honorários advocatícios 

contratuais, visto que “o montante devido ao credor se refere a valores pretéritos a 

título de complementação pela União ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo 

legal e, sobretudo, constitucional, somente podem ser destinadas à manutenção 

e desenvolvimento da educação básica e na valorização de profi ssionais da 

educação” (fl . 375, e-STJ). Por fi m, requer o restabelecimento da sucumbência 

fi xada pelo juízo de piso.

Apresentadas as contrarrazões (fl s. 405/435, e-STJ), sobreveio o juízo de 

admissibilidade positivo da instância de origem (fl s. 463/464, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator):

Do Recurso Especial do Município

Ao rejeitar a alegação da municipalidade de que sua sucumbência foi 

mínima, consignou a Corte de origem:
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entende não ser o caso de aplicação da regra da sucumbência mínima para 

efeito de exclusão dos honorário advocatícios sucumbenciais, considerando-se 

que a diferença entre o que foi pedido na execução e o valor fi xado na sentença 

recorrida é de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Não há que se 

falar, portanto, em sucumbência mínima, já que a diferença é bastante elevada.

No entanto, entende que o percentual de 5% mostra-se exagerado, à luz da 

regra do art. 20, § 4º, do CPC. Fixo a verba sucumbencial em R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Com efeito, a orientação jurisprudencial prevalente no âmbito deste 

Tribunal Superior é no sentido de que, em sede de recurso especial, é vedada 

a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos 

na demanda, bem como da proporção em que cada parte fi cou sucumbente em 

relação ao pedido inicial, por ensejar o revolvimento de matéria eminentemente 

fática, a provocar o óbice da Súmula 7/STJ.

A propósito:

5. Na hipótese, a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram 

vencedores ou vencidos, bem como da existência de sucumbência mínima ou 

recíproca, e a fi xação do respectivo quantum demandam incursão no suporte 

fático-probatório, esbarrando no óbice previsto na Súmula 7/STJ (AgRg nos 

EDcl no AREsp 677.314/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

4.2.2016, DJe 22.2.2016.);

4. A revisão do quantitativo de decaimento de cada parte, para o fim de 

aferição da ocorrência da sucumbência mínima ou recíproca, depende de nova 

análise de fatos e provas constantes dos autos. Aplicação da Súmula 7/STJ (AgRg 

no REsp 1.384.664/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

27.10.2015, DJe 12.11.2015.).

Do Recurso da Fazenda Nacional

De início, não há a alegada violação do art. 535 do CPC/1973, visto que a 

apontada tese omissiva de que é vedado “o destaque dos honorários contratuais 

milionários dos precatórios relativos a verbas do FUNDEF” (fl . 366, e-STJ) foi 

efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem, consoante facilmente se infere 

da leitura da ementa do julgado. In verbis:

3. A despeito do ponto de vista pessoal do Relator em sentido oposto, esta eg. 

Corte fi rmou compreensão de que, quando o Município é forçado a ingressar em 

juízo para obter a complementação de valores dos repasses do VMAA do FUNDEF, 
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que não lhe foram transferidos voluntariamente, o crédito judicial eqüivale a uma 

indenização para a recomposição desses recursos. Precedentes. Retenção dos 

honorários advocatícios contratuais cabível.

4. A retenção da verba honorária contratual, ademais, encontra respaldo no 

artigo 22, § 4º, e no artigo 23 da Lei n. 8 906/1994.

Vê-se, pois, na verdade, que, no presente caso, a questão foi decidida de 

maneira fundamentada e completa, mas não conforme objetivava a recorrente, 

uma vez que foi aplicado entendimento diverso. Contudo, entendimento 

contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.

A propósito, “é pacífi ca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação 

jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada 

um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação 

sufi ciente para decidir de modo integral a controvérsia, (...) não se podendo 

confundir omissão com decisão contrária aos interesses da parte” (REsp 

1.061.770/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

15.12.2009, DJe 2.2.2010.).

No mesmo sentido:

1. Não há vício consistente em omissão quando o Tribunal de origem 

decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu crivo. O mero 

inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não 

caracteriza falta de prestação jurisdicional (AgRg no AREsp 749.755/MG, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 

10.12.2015.);

3. Decisão contrária ao interesse da parte não pode ser confundida com 

omissão apta a ensejar o acolhimento da pretensão integrativa (EDcl no AgRg 

no AREsp 770.430/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 10.11.2015, DJe 25.11.2015.);

3. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de origem 

dirime, fundamentadamente, todas as questões suscitadas em sede de apelação 

cível e de embargos declaratórios. Havendo manifestação expressa acerca dos 

temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da parte, fi ca afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade 

no julgado (EDcl no AgRg no AREsp 617.798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta 

Turma, julgado em 27.10.2015, DJe 25.11.2015.).

No mérito, as alegações levantadas pela recorrente aduzindo 

a inexigibilidade do título, a existência de fato consumado e a ausência de 
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dano a ressarcir são, em verdade, pretensões voltadas a promover nova análise 

de questões vinculadas ao mérito da fase cognitiva, relativas ao pagamento 

de diferença do Valor Mínimo Anual por aluno (VMAA) decorrente do 

FUNDEF, manobra processual inadmissível diante dos contornos processuais 

a que se prestam os embargos à execução, pois não são o meio processual apto 

para rescindir a coisa julgada, nem substitutivo de recurso no processo de 

conhecimento.

A propósito:

4. Afronta o efeito preclusivo da coisa julgada a pretensão da União 

de rediscutir, em Embargos à Execução, matéria já decidida no processo de 

conhecimento (AgRg no AREsp 715.923/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 17.9.2015, DJe 9.11.2015.);

Agravo regimental no recurso especial. Título executivo. Honorários 

advocatícios. Coisa julgada. Impossibilidade de revisão em sede de execução. 

Precedentes.

1. Após a sentença transitada em julgado, não pode mais o prolator inovar 

no processo, tendo em vista o esgotamento da prestação jurisdicional por ele 

prestada.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.383.547/DF, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18.9.2014, DJe 26.9.2014.);

1. Tendo sido especifi cado expressamente o termo inicial no título exequendo, 

tal como asseverado pelo acórdão recorrido, incabível a interpretação ora 

buscada pela União, em sede de embargos à execução, sob o argumento de 

ter ocorrido preclusão, decisão extra petita ou ofensa à coisa julgada, pois, na 

verdade, busca rediscutir questões que não são consideradas supervenientes à 

sentença e que deveriam ter sido suscitadas na via e momento oportunos (AgRg 

no REsp 1.206.509/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

12.8.2014, DJe 18.8.2014.);

4. Afronta o efeito preclusivo da coisa julgada a pretensão do Bacen 

de rediscutir, em Embargos à Execução, tema já decidido no processo de 

conhecimento (AgRg no AREsp 239.679/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 11.3.2014, DJe 19.3.2014.);

1. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício não há falar, em sede 

de execução, em nulidade ocorrida no processo de conhecimento, ainda que 

relativa à incompetência absoluta, tendo em conta a coisa julgada (AgRg no Ag 

1.201.094/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

1º.12.2011, DJe 14.12.2011.);
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1. “Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, 

não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na 

fase de execução.” (REsp 695.445/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, 

DJe 12.5.2008) (AgRg no Ag 1.343.260/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta 

Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 9.3.2011.);

1. Não há ambiente jurídico para, em sede de embargos à execução, rediscutir-

se a legitimidade ativa da parte já reconhecida, no processo de conhecimento, 

por sentença transitada em julgado (REsp 957.354/RS, Rel. Ministro José Delgado, 

Primeira Turma, julgado em 12.2.2008, DJe 10.3.2008.);

1. Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, 

não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na 

fase de execução. Precedentes (REsp 695.445/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, Quinta Turma, julgado em 27.3.2008, DJe 12.5.2008.);

III - Havendo omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer 

a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, 

antes do trânsito em julgado da sentença, sendo incabível imposição posterior 

já na fase de execução (AgRg no REsp 886.559/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, 

Primeira Turma, julgado em 24.4.2007, DJ 24.5.2007, p. 329.);

1. Se existiu algum equívoco na condenação no processo de conhecimento, 

deveria o recorrente ter se insurgido naquela oportunidade. Não o fez, mantendo-

se inerte até a execução da sentença (REsp 397.265/RS, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 15.12.2005, DJ 20.2.2006, p. 264.);

- Em sede de execução, é inadmissível a declaração de nulidade ocorrida em 

processo que já transitou em julgado, ainda que o vício seja de ordem pública 

(REsp 325.732/RN, Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 6.9.2001, DJ 

1º.10.2001, p. 262.);

I - Se no processo de conhecimento foi determinado o pagamento de auxílio-

doença por um determinado lapso temporal, e não necessariamente até o fi m do 

processo de reabilitação do obreiro, não viola os dispositivos sobre a coisa julgada 

a decisão que julga procedentes os embargos à execução opostos para adequar 

os cálculos aos termos da decisão exeqüenda.

II - Também não cabe reabrir em fase de execução a discussão a respeito do 

termo ad quem do pagamento do benefício, tendo em vista que já se operou 

o trânsito em julgado da decisão de mérito. Precedentes (REsp 247.706/SP, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18.4.2000, DJ 8.5.2000, p. 123.).

Quanto a honorários, cinge-se a primeira controvérsia em estabelecer se 

é legítimo o destaque das verbas de honorários advocatícios contratuais sobre 
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os valores apurados em liquidação de sentença relativos a verbas do FUNDEF 

questionadas em face da União.

A recorrente aduz que a natureza dos valores, por terem destinação 

constitucional vinculada à educação, não pode sofrer redução, de modo que 

os honorários devem ser pagos por meio de verba própria. Nesse contexto, 

consigna que:

a característica principal do FUNDEF residia na sua natureza contábil defi nida 

na Constituição Federal que, de forma simples, o transformava, junto a cada 

Governo Estadual e Municipal, numa soma de recursos vinculados ao ensino 

fundamental, periódica e automaticamente creditados em conta bancária 

específi ca. Tais recursos, não é demais insistir, deviam ser incluídos no orçamento 

de cada Governo com a destinação exclusiva em favor do ensino fundamental.

(...)

Desse modo, o precatório que será expedido na execução deverá 

obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo 

judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município 

referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por 

imperativo legal e constitucional, somente podem ser destinados à manutenção 

e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profi ssionais da 

educação (art. 60 do ADCT. redação da EC 14/96 e 56/2006: Leis n. 9.424/1996 e 

11.494/2007).

Idêntica questão foi recentemente enfrentada pela Segunda Turma, no 

julgamento do REsp 1.509.457/PE, de minha relatoria, em que fi cou assentado 

que é legítima a retensão dos honorários contratuais, ainda que o montante 

refi ra-se a valores apurados em liquidação de sentença que discutia diferenças de 

repasses do FUNDEF.

No voto condutor, destacou-se que:

o Tribunal de origem decidiu em consonância com a orientação desta Corte 

no sentido de que, nos moldes do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível a 

retenção de honorários, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços 

profi ssionais, uma vez que tal verba pertence ao advogado.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Fase de cumprimento 

de sentença. Honorários advocatícios contratuais. Direito de reserva. 

Incidência da Súmula 7 do STJ.

1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a reserva 

dos honorários contratuais a favor dos patronos, nos mesmos autos da 
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execução, é permitida mediante juntada do contrato de prestação de 

serviços profi ssionais antes de expedir o mandado de levantamento ou 

precatório, desde que inexista litígio entre o outorgante e o advogado. 

Precedentes.

2. Verifi ca-se que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da 

juntada tempestiva do contrato de prestação de serviço, nem se houve 

divergência entre o outorgante e seu patrono em relação ao valor devido a 

título de honorários contratuais, de modo que o acolhimento da pretensão 

recursal, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias 

estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas 

carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos 

termos do Enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 305.891/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 6.6.2013, DJe 13.6.2013.)

Recurso especial. Desapropriação em fase de execução. Honorários 

advocatícios. Direito do advogado. Súmula 378/STF. Retenção da 

sucumbencial e contratual. Eventual conflito de interesses entre o 

expropriado e os seus antigos patronos. Constituição de novos advogados. 

Interposição de agravo de instrumento contra três decisões do juiz de 

direito. Intempestividade em relação a duas. Ciência efetiva por parte dos 

novos patronos. Coisa julgada não violada.

1. O prazo recursal, independentemente da publicação, conta-se da 

inequívoca ciência por parte do patrono do recorrente no tocante à decisão 

recorrida. Precedentes.

2. Mesmo que se reconhecesse a existência de confl ito de interesses 

entre o expropriado e os seus advogados originários, tal situação não 

constitui força maior capaz de sobrestar o prazo recursal na forma do art. 

507 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a intempestividade 

do agravo em relação a duas decisões agravadas ficou plenamente 

caracterizada, apenas, no tocante aos novos patronos, regularmente 

constituídos, os quais deixaram interpor o recurso no decêndio legal.

3. A verba honorária a ser recolhida pelo expropriante, que não se 

confunde com a indenização fixada, pertence ao advogado, ao qual é 

permitido postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, 

em nome próprio, nos mesmos autos da execução, mediante a juntada, 

inclusive, do contrato de prestação de serviços profi ssionais, tudo na forma 

dos artigos 22, caput e § 4º, e 23 da Lei n. 8.906/1994. Precedentes.

4. Afronta à coisa julgada e aos artigos 467 e 468 do Código de 

Processo Civil não verifi cada, considerando-se que a sentença exequenda, 
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diversamente do que sustentou o recorrente, tão somente decidiu 

que caberia ao expropriante recolher a verba honorária em favor do 

expropriado e deixou claro que tal encargo sucumbencial difere da efetiva 

indenização. Em nenhum momento retirou dos advogados o direito de 

serem remunerados.

5. Dissídio jurisprudencial não comprovado.

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp 883.467/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 18.10.2012, DJe 26.10.2012.)

Confl ito positivo de competência. Honorários contratuais. Pedido de 

retenção de valores correspondentes a honorários contratuais indeferido 

pelo juízo trabalhista em sede de execução trabalhista (art. 22, § 4º, da 

Lei n. 8.906/1994). Serviço prestado pelos advogados em ação rescisória 

em reclamação trabalhista movida por sindicato. Posterior ajuizamento 

pelos advogados perante a Justiça Comum Estadual de ações de cobrança 

contra os trabalhadores substituídos. Deferimento nestas ações de pedido 

de antecipação de tutela para retenção de valores na execução trabalhista. 

Conflito positivo configurado. Incidência da Súmula 363/STJ. Vedação 

de pedidos de antecipação de tutela nas ações de cobrança, por serem 

representativos justamente da medida prevista no art. 22, § 4º, da Lei n. 

8.906/1994, já apreciada e indeferida pelo juízo trabalhista.

1- Segundo previsão contida no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto 

da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB), o advogado 

pode, mediante a juntada do contrato de honorários aos autos, requerer 

ao Juízo onde tramita a ação em que atuou, a retenção de valores devidos 

ao contratante dos serviços advocatícios, para pagamento dos honorários 

contratados.

(...).

6- Conflito conhecido para: a) declarar competente para processar 

e julgar as ações de cobrança de honorários advocatícios o d. Juízo de 

Direito do Juizado Especial Cível do VI Fórum Universitário de Pernambuco, 

cassando as liminares deferidas em cada ação, quanto aos pedidos de 

antecipação de tutela para determinar a retenção de valores nos autos 

da execução trabalhista em trâmite na 16ª Vara do Trabalho; b) declarar 

competente para pedidos relativos a providências no âmbito da execução 

trabalhista, com base no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, o d. Juízo da 16ª 

Vara do Trabalho de Recife.

(CC 112.748/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 

23.5.2012, DJe 7.11.2012.)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

272

(...)

Por fim, quanto à peculiaridade da hipótese dos autos, tal seja, a verba 

pleiteada na ação ser advinda de fundo constitucional para a educação, nos 

termos do art. 60 do ADCT e, portanto, não poder ser vinculada a nenhuma outra 

fi nalidade, tal argumento não prospera.

A fi nalidade do legislador, ao instituir tal proibição, não foi impossibilitar que 

um patrono tivesse direito aos seus créditos honorários quando atuasse em ações 

de dessa natureza, uma vez que, ao defender municípios credores dessa verba 

constitucional, o patrono está atuando na defesa constitucional da educação.

A ementa do julgado, ainda pendente de publicação, ostenta o seguinte 

teor:

Processual Civil. Honorários advocatícios. FUNDEF. Verbas para educação. 

Juntada do contrato escrito da verba honorária. Art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994. 

Retenção. Possibilidade. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Pretensão de reexame de 

provas. Súmula n. 7/STJ.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de execução de honorários de contrato 

de prestação de serviços diretamente no processo de execução principal, por 

dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, nos termos dos arts. 22, § 4º, 

e 23 da Lei n. 8.906/1994.

2. A pretensão foi acolhida pelo Tribunal de origem, em sede de embargos de 

declaração.

3. “É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é 

possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da 

verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos 

termos do artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, até a expedição do mandado de 

levantamento ou precatório” (AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.3.2014, DJe 27.3.2014.)

4. A hipótese dos autos possui peculiaridade de que a constrição se dá em 

processo em que se discute verbas do FUNDEF.

5. A previsão constitucional de vinculação à educação da verba do FUNDEF 

não retira do patrono o direito de retenção dos honorários, pois a sua atuação 

decorre das verbas educacionais.

Recursos especiais improvidos.

Reitera-se os fundamentos então expendidos para reconhecer a 

legitimidade de retenção dos valores relativos a verba honorária contratual.

A segunda controvérsia relativa a honorários aduz que sua fi xação em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se irrisória.
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Contudo, cumpre reiterar que se consolidou a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que a fi xação da verba honorária de sucumbência cabe às 

instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação 

subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão 

pela qual insuscetível de revisão em sede de recurso especial, a teor da Súmula 

7/STJ.

O afastamento do óbice apontado somente é possível quando a verba 

honorária é fi xada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na 

espécie.

A propósito:

3. A Corte a quo, à vista dos elementos de ordem fática dos autos, entendeu 

ser adequada e razoável a fi xação dos honorários advocatícios em R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), valor esse que, a priori, não se afi gura exorbitante para viabilizar 

a instância especial com vistas à redução da verba. É cediço nesta Corte que, 

salvo as hipóteses excepcionais de valor excessivo ou irrisório, não se conhece 

de recurso especial cujo objetivo é rediscutir o montante da verba honorária 

fi xada pelas instâncias de origem, a teor do Enunciado n. 7, da Súmula do STJ: 

“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (AgRg 

no REsp 1.583.049/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 5.4.2016, DJe 13.4.2016.);

1. Nas causas em que não haja condenação, como se dá no caso dos autos, 

os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa pelo juiz, 

nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC, não fi cando adstrito o juiz aos limites 

percentuais estabelecidos no § 3º, mas aos critérios nele previstos.

2. O Superior Tribunal de Justiça pode rever o valor estabelecido a título 

de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias nas hipóteses em que a 

condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de 

razoabilidade.

3. No caso, o Tribunal de origem fi xou, a título de honorários de sucumbência, 

a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Destarte, no caso, não se mostra 

inadequado ou desproporcional o valor dos honorários advocatícios fixados 

na origem, não desmerecendo o trabalho do profi ssional nem o zelo com que 

conduziu o feito (AgRg no Ag 1.317.557/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta 

Turma, julgado em 13.10.2015, DJe 4.11.2015.).

Ante o exposto, não conheço do recurso especial do Município de Itaíba e 

conheço em parte do recurso especial da União e nego-lhe provimento.

É como penso. É como voto.





Segunda Seção





RECURSO ESPECIAL N. 815.018-RS (2006/0020169-7)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

Advogados: Everton Madeira Gusmão Ruano e outro(s)

Luciano Correa Gomes

Advogados: Livia Borges Ferro Fortes Alvarenga

Leonardo Teixeira Freire

Luiz Rodrigues Wambier

Recorrido: Gabrielly Souza Holthausen e outros

Advogado: Marlon André Kamphorst

EMENTA

Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Responsabilidade 

civil. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes 

de morte. Assalto a agência bancária. Transação extrajudicial feita em 

nome da mãe. Quitação ampla e geral das obrigações indenizatórias 

decorrentes do sinistro. Inexistência de vícios. Plena validade e 

eficácia. Legitimidade dos filhos para perseguirem reparação em 

nome próprio. Redução do quantum indenizatório. Não cabimento. 

Valor arbitrado em quantia razoável. Caso fortuito e força maior. 

Divergência jurisprudencial não confi gurada. Multas processuais. 

Afastamento. Recurso especial parcialmente provido.

1. Ação de reparação de danos materiais e morais em razão do 

assassinato de cliente, por assaltantes, no interior de agência bancária.

2. A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a 

qualquer título, constante de acordo extrajudicial fi rmado pela viúva, em 

seu exclusivo nome, deve ser presumida válida e efi caz, desautorizando 

investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente 

aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou 

nenhum caráter exorbitante, não justifi cam a excepcional intervenção 

do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los.

3. Consequente impossibilidade de a viúva pleitear em juízo, 

em seu próprio nome, em razão do mesmo evento danoso, nova 
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indenização por danos materiais e morais, quando tais verbas já 

foram anteriormente recebidas e expressamente quitadas, devendo 

ser reconhecida a improcedência da ação no particular, decotando-se 

da condenação por danos morais fi xada pelo eg. Tribunal de Justiça o 

percentual a ela destinado.

4. A quitação dada apenas em nome da mãe não afeta os direitos 

indisponíveis dos seus fi lhos menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 

389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), os quais permaneceram com a 

possibilidade de pleitearem em juízo a reparação da responsabilidade 

civil em nome próprio.

5. “São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do 

Ministério Público em acordo extrajudicial fi rmado pelos pais dos menores, 

em nome deles, para fi ns de receber indenização por ato ilícito” (EREsp n. 

292.974/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).

6. A condenação do apelante, por litigância de má-fé, ao 

pagamento de indenização no valor correspondente a 20% do valor 

da causa, apenas por se considerarem protelatórios os primeiros 

embargos de declaração, com nítido caráter de prequestionamento, 

mostra-se descabida. Da mesma forma, é descabida a multa fi xada 

quando opostos embargos declaratórios à r. sentença de primeiro grau, 

logo na primeira oportunidade.

7. Não comprovação do alegado dissídio jurisprudencial, no 

que tange ao caso fortuito e ao valor da reparação por danos morais, 

porquanto os paradigmas apresentados possuem bases fáticas diversas 

do acórdão recorrido.

8. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze acompanhando o Sr. Ministro Relator, no que foi 

seguido pelo Sr. Ministro Moura Ribeiro, a Segunda Seção, por maioria, decide 

conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Luis Felipe 

Salomão e Antonio Carlos Ferreira. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (voto-vista) e Moura 
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Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. 

Ministro Marco Buzzi. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro João Otávio 

de Noronha. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 27 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 6.6.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Gabrielly Souza Holthausen, Gerson Luis 

Holthausen e Vânia Souza Holthausen, respectivamente na condição de fi lhos 

e viúva de Gerson Luiz Holthausen, ajuizaram ação de reparação de danos 

materiais e morais contra Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A, doravante 

UNIBANCO, e Unibanco Seguros S/A em razão do assassinato de seu pai e 

esposo, ocorrido, no dia 11.dez.1998, por volta das 10h30, no interior de agência 

bancária do primeiro réu, ora recorrente, invadida por assaltantes que vieram a 

desferir os tiros fatais no falecido.

Narra a inicial que o infortúnio ocorreu, em parte, devido ao fato de que a 

porta giratória eletrônica contra roubos estaria desativada naquele momento, a 

pedido do gerente da agência, por estar com defeito, travando a cada passagem 

de uma pessoa, o que denota “a falha na segurança do local, tanto da eletrônica, 

como por parte dos guardas”.

Sustenta, ainda, a exordial que a segunda ré, Unibanco Seguros S/A, à época 

do sinistro, tinha com o banco promovido um seguro de responsabilidade civil 

para tais ocorrências (cf. fl s. 93/98), razão pela qual ofereceu à ora recorrida 

viúva, Sra. Vânia, a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de 

indenização pela morte de seu esposo, o que foi aceito pela autora sobretudo 

em razão de seu abalo emocional e afl ição fi nanceira. A aludida transação foi 

celebrada em 29.jan.1999, por instrumento particular (v. fl s. 99 a 100).

À fl . 135, o il. Juiz de Direito excluiu a seguradora do polo passivo da 

demanda, por ilegitimidade, sob o entendimento de que ela “não tem nenhuma 

relação com o fato”, que seria referente somente ao Unibanco, decisão essa 

irrecorrida.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o banco requerido 

ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
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reais), 40% para a viúva e 30% para cada um dos fi lhos, sendo vedado o abate 

do valor referente à transação celebrada com a seguradora, bem como ao 

pagamento mensal e sucessivo de pensão, desde a data da citação, no valor de 

três salários mínimos vigentes para cada um dos dois fi lhos do falecido até 

que eles completassem 25 anos ou se casassem, o que ocorresse primeiro (fl s. 

226/232). Seguiram-se embargos de declaração rejeitados.

Interposta apelação pelo UNIBANCO, ora recorrente, o eg. Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade de votos, deu-lhe parcial 

provimento apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 130.000,00 

(cento e trinta mil reais - v. fl . 318), mantidos os demais termos da sentença, em 

julgado que possui a seguinte ementa:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de morte ocorrida em assalto à agência bancária.

Comprovada a responsabilidade do réu, por culpa, já que manteve porta de 

segurança da agência com avarias, facilitando a ocorrência de assaltos, como 

o que acarretou a morte do marido e pai dos autores, presente o dever do 

réu de indenizar os autores, tanto pelos danos materiais, quanto pelos morais 

decorrentes.

Dano moral. Os autores devem ser indenizados pela lesão moral sofrida, 

importância que, além de ressarci-los, evite conduta similar por parte do réu. 

Quantum da indenização reduzido.

Idade limite para pensionamento dos fi lhos da vítima é de 25 anos, quando 

presumivelmente alcançarão independência fi nanceira.

Honorários advocatícios fi xados em percentual sobre a condenação, conforme 

art. 20, § 3º, do CPC.

Apelação provida em parte para reduzir o quantum da indenização fi xada a título 

de danos morais. (fl . 309)

Opostos embargos declaratórios pelo Banco, sustentando ocorrência 

de omissão quanto ao termo da transação ocorrida, foram rejeitados, com 

imposição de multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, por litigância de 

má-fé (CPC, arts. 17 e 18), por acórdão com a seguinte ementa:

Embargos de declaração.

Não havendo omissão, devem ser rejeitados os presentes embargos 

declaratórios, que vieram, manifestamente, com o intuito de protelar o 

andamento do feito.
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Má-fé da embargante configurada, ensejando a obrigação de indenizar a 

embargada em valor de 20% sobre o valor da causa, conforme disposição do 

artigo 17, VII, combinado com o artigo 18, segunda parte e parágrafo segundo, 

ambos do CPC.

Embargos declaratórios rejeitados. (fl . 334)

Ainda inconformado, UNIBANCO interpôs o presente recurso especial, 

com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, sustentando, 

primeiro, ofensa aos arts. 17, VII, e 538, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, sob o entendimento de ser imprópria a penalização imposta 

por suposta litigância temerária, principalmente porque inexistente prejuízo 

concreto à contraparte. Aduz, no ponto, o seguinte:

Por outro lado, assente que a instituição fi nanceira aqui recorrente não tinha 

por escopo, quando manejou o especial em estudo, alcançar objetivo ilegal 

(inciso III) em detrimento da parte adversária. O protocolo de declaratórios para 

forcejar prequestionamento explícito acerca de determinado ponto nodal, não 

autoriza reconhecimento de que tenha a parte agido com malícia ou de forma 

a alterar ou omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, 

caracterizadores da litigância de má-fé de que cuidam as hipóteses arroladas no 

artigo 17 do álbum processual civil. (fl . 346)

Sustenta, outrossim, quanto à ocorrência de anterior transação e posterior 

ação de ressarcimento, violação ao art. 1.025 do Código Civil de 1916, além de 

dissídio jurisprudencial, defendendo a validade do termo de quitação havido, 

aduzindo o seguinte:

Posta esta premissa, nítida a faculdade legal estendida às partes de extinguirem 

obrigações através de concessões mútuas, subscrevendo determinado termo de 

transação. Ora, assente que tal se processou através do instrumento já autuado 

no decorrer da instrução processual, à folha 96 do processado, através do qual, 

Vânia Souza Holthausen, em seu nome e de seus sucessores, outorga ao Unibanco 

Seguros S.A. e ao Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., “a plena, ampla, geral 

e irrevogável quitação dos prejuízos morais e materiais decorrentes do sinistro 

anteriormente especifi cado, não cabendo com isto nenhum pleito em juízo ou 

fora deste, sob quaisquer argumentos.”

Deste modo, induvidoso que laborou em fl agrante equívoco de percepção 

a decisão guerreada, na medida em que, desconsiderando o artigo telado, 

sombreou a transação havida alhures, acordo este nitidamente hígido, válido 

e efi caz em sua expressão formal e substancial. Afrontosa a posição judicial até 

à própria ordem constitucional vigente, porquanto solapa o instituto do ato 

jurídico perfeito.
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Au passant, calha sinalar que rigorosamente insubsistente qualquer 

argumentação vertida no sentido de que a quitação fi rmada “não tem o condão 

de restringir ou afastar o direito dos autores de buscarem a responsabilização do 

banco e a indenização que entendem justa”, pois que o acordo juntado decorreria 

“de contrato de seguro de responsabilidade civil entabulado entre o banco réu e a 

seguradora”. Com efeito, eventual relação securitária subjacente, celebrada entre 

as pessoas jurídicas originalmente postadas no pólo passivo da corrente demanda, 

não dá azo a que se esvazie de substância a conciliação levada a termo, mormente 

considerando-se que, à toda prova, a vultosa importância equivalente na época a 

quinhentos salários mínimos, efetivamente, aportou aos bolsos dos demandantes.

Consabido que a pretensão reparatória deduzida deveria ser antecedida de 

procedimento ordinário de desconstituição da celebração do acordo por eventual 

vício de consentimento, cuja eficácia ex nunc ensejaria, aí sim com acerto, a 

descaracterização da conciliação. Como feito, teratológica a via procedimental 

eleita pelos recorridos. (fl . 345)

Por fi m, quanto à própria responsabilidade pelo infortúnio que entende 

decorrente de caso fortuito e quanto ao valor da reparação, aduz ocorrência de 

divergência de jurisprudência com julgados desta Corte Superior.

O recurso foi contra-arrazoado (fl s. 487/497). Aduziu-se, em resumo: 

a) a nulidade (CC/1916, arts. 82; CC/2002, arts. 841 e 842) da transação, 

pois deveria ter sido celebrada por escritura pública, por serem duas partes 

(os fi lhos) menores e tratar de direitos indisponíveis, bem como por ter sido 

fruto de dolo das promovidas, iludindo e induzindo em erro a autora; b) que a 

transação foi ajustada com a seguradora, e não com o Banco, ora recorrente; c) 

que a responsabilidade do banco é evidente, por culpa exclusiva, sendo devida a 

indenização pleiteada, bem como a multa aplicada.

Inadmitido o especial (fl s. 506/512), chegou a esta Corte em razão de 

provimento de agravo de instrumento então interposto (fl . 541).

A d. Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do 

recurso, em parecer assim ementado:

Civil e Processual Civil. Roubo. Agência bancária. Morte. Indenização. Danos 

morais e materiais. Caso fortuito. Não caracterização. Dano moral. Fixação. 

Parâmetros. Transação anteriormente realizada. Peculiaridades do caso. Obrigação 

in solidum. Ajuizamento posterior de ação indenizatória. Possibilidade. Litigância 

de má-fé. Recurso protelatório. Caracterização. (fl . 581)

Levado a julgamento, na sessão de 23 de setembro de 2014, a eg. Quarta 

Turma, acolhendo Questão de Ordem suscitada pelo eminente Ministro Marco 
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Buzzi, decidiu afetar o julgamento do presente recurso à colenda Segunda 

Seção.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Conforme relatado, são três os 

pontos trazidos à discussão neste recurso especial.

O primeiro deles diz respeito à validade e alcance do termo de transação 

e acordo anteriormente firmado, por instrumento particular, entre a viúva 

promovente e a seguradora do grupo econômico do ora recorrente, a Unibanco 

Seguros S/A. A transação, diz o recorrente, encontra-se nos autos (às fl s. 99/100) 

e nela, com o recebimento da importância mencionada, a viúva ora recorrida 

“dá à primeira nomeada (seguradora) e ao segurado constante da apólice epigrafada a 

plena, ampla, geral e irrevogável quitação dos prejuízos morais e materiais decorrentes 

do sinistro anteriormente especifi cado, não cabendo com isso nenhum pleito em juízo 

ou fora deste, sob quaisquer argumentos”.

Diante da quitação ajustada, o recorrente aponta como violado, no ponto, 

o art. 1.025 do Código Civil de 1916, vigente à época da transação, além de 

dissídio jurisprudencial, defendendo a validade do termo de quitação havido.

A r. sentença de primeiro grau entendeu que a transação, realizada entre 

a viúva e a seguradora excluída da lide por ilegitimidade, não envolveu o banco 

réu, condenando este ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), sendo 40% para a viúva e 30% para cada um dos fi lhos, 

vedando o desconto do valor referente à transação celebrada com a seguradora, 

bem como ao pagamento mensal e sucessivo de pensão, desde a data da citação, 

no valor de três salários mínimos vigentes para cada um dos dois fi lhos do 

falecido até que completassem 25 anos ou se casassem, o que ocorresse primeiro 

(fl s. 226/232).

Por sua vez, no v. aresto recorrido, entendeu-se o seguinte:

Cabe salientar que o referido acordo, de fl s. 89/90, fi rmado entre a seguradora e 

a autora Vânia, decorreu de contrato de seguro de responsabilidade civil entabulado 

entre o banco réu e a seguradora, o qual não tem o condão de restringir ou afastar o 

direito dos autores de buscarem a responsabilização do banco e a indenização que 

entendem justa pela ocorrência da morte de Gerson dentro da agência bancária. A 

quitação passada à seguradora, mediante recibo, não preclue o direito de os autores 

postularem o aperfeiçoamento da prestação. (fl . 317)
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Data venia, essa não parece ser a melhor interpretação a ser dada à 

hipótese, em que houve prévia transação envolvendo as partes interessadas, 

com o pagamento de indenização ajustada em valor bem expressivo, visando 

justamente prevenir litígio, nos termos do art. 1.025 do CC/1916, de redação 

igual ao do atual art. 840, a seguir transcrito:

Art. 1.025: É lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas.

Para facilitar o exame, transcrevem-se também os seguintes artigos do 

Código Civil de 1916, mais relacionados com a lide:

Art. 1.026. Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta.

Parágrafo único. Quando a transação versar sobre diversos direitos contestados 

e não prevalecer em relação a um, fi ca, não obstante, valida relativamente aos 

outros.

Art. 1.027. A transação interpreta-se restritivamente. Por ela não se transmitem, 

apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Art. 1.028. Se a transação recair sobre direitos contestados em juízo, far-se-á:

I - Por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz;

II - Por instrumento publico, nas obrigações em que a lei exige, ou particular, 

nas em que ela o admite.

Art. 1.029. Não havendo ainda litígio, a transação realizar-se-á por aquele dos 

modos indicados no artigo antecedente, n. II, que no caso couber.

Art. 1.030. A transação produz entre as partes o efeito de coisa julgada, e 

só se rescinde por dolo, violência, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa 

controversa.

Art. 1.031. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela 

intervieram, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor principal, desobrigará o fi ador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação 

deste para com os outros credores.

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em 

relação aos co-devedores.

Art. 1.032. Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes, ou por 

ele transferida à outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação; mas 

ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos.



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 28, (243): 275-415, julho/setembro 2016 285

Parágrafo único. Se um dos transigentes adquirir, depois da transação, novo 

direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não o inibirá de 

exerce-lo.

Art. 1.033. A transação concernente a obrigações resultantes de delito não 

perime a ação penal da justiça publica.

Art. 1.035. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a 

transação.

Então, analisadas as normas transcritas, embora seja correta a afi rmação 

constante do v. acórdão recorrido de que o “contrato de seguro de responsabilidade 

civil entabulado entre o banco réu e a seguradora (...) não tem o condão de restringir ou 

afastar o direito dos autores de buscarem a responsabilização do banco e a indenização 

que entendem justa pela ocorrência da morte de Gerson dentro da agência bancária”, 

o mesmo não se pode dizer da mencionada transação celebrada entre as partes 

interessadas, intervindo a Seguradora ali no interesse prevalente do segurado, 

ora recorrente.

Ao acordar com a seguradora, convocada pelo segurado para intervir no 

interesse deste, em 29.jan.1999, a viúva, ora recorrida, pessoa maior e capaz, o 

fez validamente, dispondo sobre direito disponível, referindo expressamente, 

ao fi rmar na transação recibo da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), 

à plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, pelos danos 

materiais e morais decorrentes do trágico assassinato de seu esposo, por 

assaltantes, na agência bancária.

Essa transação, quanto à própria signatária ora promovente, não tem vícios 

que a maculem, e obriga seus herdeiros e sucessores (não confundir com os 

herdeiros do falecido).

Cabe, nesse ponto, desde logo assentar que a quitação, lavrada em 

instrumento particular, foi e é dada ali apenas em nome da própria viúva, ora 

recorrida, não abrangendo a transação os direitos indisponíveis de seus dois fi lhos 

então menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), 

ora também recorridos, os quais, por essa razão, permaneceram e permanecem 

com a possibilidade de pleitear em juízo a reparação da responsabilidade civil 

do banco recorrente, por danos materiais e morais, buscada na presente ação, da 

forma mais ampla possível.

Como se sabe: “São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção 

do Ministério Público em acordo extrajudicial fi rmado pelos pais dos menores, em 
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nome deles, para fi ns de receber indenização por ato ilícito” (EREsp n. 292.974/

SP, Segunda Seção, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 

15.9.2003). Nesse julgamento, apreciou-se a validade de acordo fi rmado “pelo pai, 

em nome dos fi lhos, concernente a direitos indenizatórios por ato ilícito”, concluindo-

se pela necessidade de autorização judicial e de intervenção ministerial, o que, 

no presente caso, não houve.

A transação na qual consta a quitação deve ser interpretada de forma 

restritiva (CC/1916, art. 1.027; CC/2002, art. 843), tendo repercussão apenas 

quanto aos direitos da recorrida signatária, pessoa maior e capaz. Relativamente 

aos recorridos, fi lhos menores, pelos motivos expostos, não vingam as razões 

do Banco recorrente, confi rmando-se o entendimento das instâncias ordinárias 

acerca da possibilidade de ampla reparação pelos prejuízos morais e materiais 

por eles sofridos.

Firmada essa compreensão, retorna-se ao exame do recurso relativamente à 

viúva recorrida, parte em que o especial merece provimento.

Procurando furtar-se ao ajustado, a recorrida refere que se encontrava, 

então, em 29.jan.1999, ainda bastante abalada diante da morte recente e 

inesperada do esposo, ocorrida em 11.dez.1998, e fragilizada pelas difi culdades 

econômicas surgidas após a perda do arrimo da família, situação agravada 

por seu estado de gravidez. Mas isso não invalida a transação, nem o banco 

recorrente e a seguradora podem ser agora censurados, apenados justamente por 

terem buscado uma rápida composição para o drama da família.

Do contrário, sempre que alguém estiver em situação semelhante, obrigado 

a reparar um dano material e moral grave, deverá aguardar que o ofendido bata 

às portas do Judiciário para, só então, realizar transação por termo nos autos.

Vale consignar, para se ter uma ideia do valor pago na transação, que a 

quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) correspondia em janeiro de 1999 a 

mais de 692 salários mínimos (considerado o valor então vigente de R$ 130,00) 

e a mais de 661 salários mínimos (considerado o valor vigente a partir de maio 

de 1999, de R$ 136,00). Não era, portanto, um valor irrisório. Longe disso.

Nesse contexto, em que não se cogita de índole irrisória ou insignifi cância 

da quantia recebida na transação, a título de reparação por danos materiais 

e morais, não se deve reconhecer a invalidade do ajuste, pois seria o mesmo 

que acenar para a coletividade que qualquer transação por responsabilidade 

civil somente pode ser higidamente fi rmada, com válida quitação, mediante a 
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chancela judicial. Essa postura paternalista iria em prejuízo das próprias vítimas 

e seus familiares, pois certamente os responsáveis por danos civis passariam a 

aguardar serem acionados judicialmente para, só então, fi rmarem acordos. As 

vítimas teriam de esperar anos e anos por uma decisão judicial defi nitiva e, em 

muitos casos, frequentemente, ao fi m e ao cabo, nada receberiam, bastando que 

o devedor tivesse malogrado economicamente.

Adotando essa mesma compreensão, a egrégia Terceira Turma desta Corte, 

recentemente, julgando caso amplamente signifi cativo e bastante assemelhado 

ao presente, afi rmou que “não se revela capaz de nulifi car a transação extrajudicial 

materializada por escritura pública o simples fato de a avença ter se dado poucos 

dias após a data da morte do cônjuge da parte interessada e signatária do referido 

pacto”. Confi ra-se a ementa do julgado:

Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Violação do art. 535 do CPC. 

Não ocorrência. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Morte de cônjuge. 

Acidente de trânsito. Transporte de passageiros. Transação extrajudicial. Escritura 

pública. Quitação plena e rasa de obrigações indenizatórias decorrentes do evento 

danoso. Carência de ação. Extinção do feito. Acordo. Validade e efi cácia. Vício de 

consentimento. Erro. Lesão. Não ocorrência.

1. Ação indenizatória ajuizada em 1998, em nome próprio, por viúva de 

passageiro da requerida, que faleceu em acidente automobilístico, ocorrido em 

1980, envolvendo ônibus de propriedade desta e no qual viajava na condição 

de passageiro. Extinção do feito, sem resolução meritória, em virtude da 

comprovação pela requerida de que a autora da demanda seria carecedora de 

ação por ter transacionado extrajudicialmente, 5 (cinco) dias após o evento danoso, 

toda e qualquer pretensão indenizatória sua e de sua prole pelo pagamento de 

Cr$ 207.000,00 (duzentos e sete mil cruzeiros).

2. Recurso especial que veicula pretensão da autora de que seja reconhecida 

a nulidade da transação bem como da escritura pública de quitação dela 

decorrente por ausência da intervenção obrigatória do Ministério Público (que 

seria indispensável para a validade e a efi cácia de atos de disposição de direitos 

de menores por parte de sua representante legal) e da presunção de existência 

de vício de consentimento, resultante do fato de o acordo ter sido fi rmado poucos 

dias após a data do acidente, o que indicaria ter sido a autora induzida a erro 

(dada a fragilidade de suas condições psicológicas) e estar confi gurada suposta 

lesão.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a quitação plena e geral, para 

nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser 

presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba 

indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes.
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4. Sob a égide do Código Civil de 1916, a desconstituição de tal presunção 

de validade e eficácia dependia, inarredavelmente, da comprovação pelo 

interessado, dos vícios de que tratavam os arts. 145 e 147 daquele diploma legal.

5. À míngua de provas concretas da existência dos referidos vícios, não se revela 

capaz de nulifi car a transação extrajudicial materializada por escritura pública o 

simples fato de a avença ter se dado poucos dias após a data da morte do cônjuge da 

parte interessada e signatária do referido pacto.

6. A eventual desproporção entre o valor efetivamente percebido pela viúva 

em 1980 e aquele a que passou a entender que faria jus, quase 18 (dezoito) anos 

depois, caso tivesse obtido êxito com o ajuizamento de demanda pretendendo 

reparação integral pela morte de cônjuge, não é suficiente por si só para 

demonstrar a ocorrência de lesão no caso concreto.

7. No caso em espécie, a recorrente recebeu, em 1980, de imediato, quantia 

correspondente à aproximadamente 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes, 

soma que não se pode afirmar irrisória. Além disso, com o acordo, poupou anos 

de discussão judicial e, mais que isso, se viu livre da incerteza quanto ao êxito de 

eventual investida judicial. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a legislação 

pátria não admitir presunção de má-fé dos contratantes, revelam a validade e a 

efi cácia da transação havida na hipótese vertente.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1.305.665/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 1º.9.2015, DJe de 15.9.2015)

No julgamento desse precedente, o eminente Ministro Relator esclareceu 

que, “consoante a jurisprudência desta Corte, a quitação plena e geral, para nada 

mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser presumida 

válida e efi caz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória 

anteriormente aceita e recebida”.

Não se desconhecem precedentes em sentido oposto. Naqueles citados 

EREsp 292.974/SP, desta Segunda Seção, o eminente Relator Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, salientou que “é de notar-se que a jurisprudência deste Tribunal, 

mesmo nos casos em que não haja interesse de menor, tem decidido que a declaração de 

plena e geral quitação deve ser interpretada modus in rebus, limitando-se ao valor lá 

registrado. Em outras palavras, o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado 

restritivamente, signifi cando apenas a quitação dos valores a que se refere, sem 

obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos 

com o acidente” (grifou-se).

Todavia, o trecho acima destacado é a literal transcrição de precedente da 

lavra do não menos ilustre Ministro Ruy Rosado de Aguiar, que, em caso diverso, 
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defendeu que a quitação discutida nos autos fora acordada “quando ainda não 

consolidado o efeito do acidente, tanto que em maio de 1989 foi o autor submetido 

a uma nova cirurgia, e a sua incapacidade total e temporária se prolongou por mais 

alguns meses” (REsp 326.971/AL, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta 

Turma, julgado em 11.6.2002, DJ de 30.9.2002, p. 264).

Ora, nesse precedente, este Tribunal aplicou interpretação restritiva ao 

anterior recibo fornecido pelo lesado, para admitir a procedência da posterior 

ação de reparação, porque cuidava-se tão somente de danos materiais e o autor 

buscava apenas complementação de “desdobramento causal do acidente”, por novo 

fato gerador ocorrido depois do acordo, mas ainda decorrente do acidente, pois 

viera a necessitar de uma segunda cirurgia reparadora, em razão de erro no 

tratamento médico anterior já quitado.

Mesmo assim, frise-se, reconheceu-se a validade do recibo de quitação dos 

danos materiais anteriores. E foi em tal contexto que a Corte estabeleceu que: “o 

recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, signifi cando apenas 

a quitação dos valores a que se refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar 

a integral reparação dos danos sofridos com o acidente”. Na oportunidade daquele 

julgamento, o eminente Ministro Cesar Asfor Rocha ressaltou a necessidade de se 

verifi car, em cada caso, se se trata de repetição de valor já recebido anteriormente, 

ao dizer: “...também entendo que a defi nição da responsabilidade depende do exame 

de cada caso. Na hipótese, como destacado pelo eminente Ministro-Relator, a causa da 

segunda cirurgia se vincula ao primitivo acidente.”

Logo, o mote para se interpretar restritivamente a quitação foi o 

“desdobramento causal do acidente”, desdobramento do próprio acidente, 

exigindo nova cirurgia por erro ou defi ciência da anterior, o que não aconteceu 

no caso ora analisado, no qual a morte do marido da autora instantaneamente 

deixou evidente suas infelizes consequências.

Não se refuta a existência de outros julgados deste egrégio Colegiado 

também restringindo o alcance das quitações de reparação de danos, como 

aqueles cujas ementas são transcritas, a título de exemplo:

Responsabilidade civil. Transação extrajudicial perfectibilizada entre vítimas e 

seguradora. Limitação ao valor da apólice. Responsabilidade do segurado, causador 

do acidente, que, em tese, subsiste.

1. Muito embora não seja desinfl uente o pagamento realizado pelo segurador 

diretamente à vítima, sem participação do segurado, não é esse fato apto a afastar 

por completo a responsabilidade civil do causador do dano, tampouco obsta a 

instauração do processo em face deste.
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2. Tendo em vista que a indenização por dano moral deve ser ampla, eventual 

sub-rogação operada com o pagamento pela seguradora, diretamente aos 

familiares das vítimas do acidente, não abarca necessariamente todo o crédito 

decorrente do infortúnio, porquanto não se equipara o instituto da sub-rogação 

à cessão de crédito.

3. Com efeito, não se deve ter por extinta toda e qualquer responsabilização 

do segurado pelos danos advindos do acidente automobilístico, uma vez que não 

poderia mesmo a seguradora transacionar valores além da apólice, uma vez que sua 

responsabilidade está limitada à quantia segurada.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp 506.917/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 1º.12.2009, DJe de 2.2.2010)

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Acidente. Quitação. 

Prequestionamento.

1. O entendimento da Segunda Seção desta Corte já se consolidou no sentido de 

que a quitação plena e geral passada por vítima de acidente está limitada ao valor 

nela registrado, não havendo óbice à propositura de ação, visando a reparação 

integral dos danos sofridos.

2. Quanto ao valor da indenização, não foi o tema objeto de impugnação 

nas petições da apelação e dos embargos de declaração, razão por que não foi 

tratado nos respectivos acórdãos. Ausente o indispensável prequestionamento, o 

que impossibilita o exame em sede de recurso especial.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 515.066/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, DJ de 28.6.2004, p. 308)

Retomando-se a análise do multicitado precedente da Segunda Seção nos 

EREsp 292.974/SP, destaca-se que o eminente Relator Ministro Sálvio de 

Figueiredo enfatizou que “é comum em eventos como o do caso, envolvendo famílias 

de poucos recursos, a aceitação, sem óbice algum, das ofertas que lhes são feitas pelos 

responsáveis do ato ilícito, por ínfi mo que seja o valor, dispondo-se os lesados inclusive 

a assinar qualquer documento que lhes sejam apresentados”.

No entanto, nos presentes autos não existem evidências de que tal situação 

tenha ocorrido, pois a recorrente, como dito, somente refere que se encontrava, 

no momento do acordo, em 29.jan.1999, ainda bastante transtornada diante 

da morte inesperada e recente do esposo, ocorrida em 11.dez.1998, e dos 

problemas daí surgidos. Ora, isso não invalida o ajuste, nem justifi ca a imposição 

de condenação ao banco recorrente, que, acionando a seguradora de seu grupo 
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econômico, buscou a rápida composição para o drama familiar ofertando 

quantia que, nem de longe, pode ser considerada irrisória, como já mencionado 

anteriormente.

Desse modo, nada obstante o peso da opinião do ilustrado Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, relator dos EREsp 292.974/SP, é de se ponderar que 

tal precedente da Segunda Seção não representa consolidada jurisprudência no 

sentido de que, em regra, a transação deve ser considerada válida apenas para o 

abatimento do valor nela pago, ignorando-se a plena e geral quitação fi rmada.

Deveras, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em voto-

vista proferido no REsp 809.565/RJ, salienta que, “não estando consolidada 

a jurisprudência desta Corte acerca do tema, f ilio-me aos recentes julgados que 

serviram de lastro ao voto da Ministra Nancy Andrighi, razão pela qual divirjo do 

eminente Ministro Relator. Entendo que, embora a transação deva ser interpretada 

restritivamente, nos termos do que dispõe o art. 1.027 do Código de 1916, art. 843 

do atual, deve ser reconhecida a efi cácia da ampla quitação concedida por meio 

de acordo fi rmado entre as partes quando ausente qualquer vício a macular sua 

validade. Uma vez reconhecida a quitação plena e irrestrita por meio de acordo, 

não há como entender que o valor pago conf igura mera parcela dedutível da 

indenização a ser posteriormente pleiteada em juízo, sob pena de esvaziar a 

própria fi nalidade de realização do pacto” (grifou-se).

A propósito, confi ra-se a ementa do julgado:

Direito Civil. Acordo extrajudicial. Quitação plena. Validade. Ação objetivando 

ampliar indenização. Descabimento.

1. Na hipótese específi ca dos autos, a partir do panorama fático traçado pelo 

TJ/RJ, constata-se que, no momento da assinatura de acordo para indenização da 

recorrente em virtude de atropelamento por ônibus de propriedade da recorrida, 

formalizado por instrumento público, aquela: (i) estava internada num hospital, 

mas dispunha de pleno discernimento sobre os atos da sua vida civil; (ii) estava 

representada por um advogado, tendo negociado previamente os valores envolvidos 

no negócio, levando em conta o risco de improcedência de eventual ação contra a 

recorrida, ante à possível caracterização de culpa exclusiva da vítima; (iii) ouviu a 

leitura dos termos do acordo, realizada por funcionário do cartório.

2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante 

do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para 

ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.

3. A internação em hospital para recuperação de acidente se enquadra na 

denominada incapacidade transitória, sem previsão expressa no CC/1916, 
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mas que encontrava amplo respaldo na doutrina e na jurisprudência e que 

contempla todas as situações em que houver privação temporária da capacidade 

de discernimento. O exame dessa incapacidade deve ser averiguado de forma 

casuística, levando-se sempre em conta que a regra é a capacidade; sendo a 

incapacidade exceção.

4. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do 

negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada 

por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a 

nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa.

5. Em sua origem, a ilicitude do negócio usurário era medida apenas com base 

em proporções matemáticas (requisito objetivo), mas a evolução do instituto fez 

com que se passasse a levar em consideração, além do desequilíbrio fi nanceiro 

das prestações, também o abuso do estado de necessidade (requisito subjetivo). 

Ainda que esse abuso, consubstanciado no dolo de aproveitamento - vantagem 

que uma parte tira do estado psicológico de inferioridade da outra -, seja 

presumido diante da diferença exagerada entre as prestações, essa presunção é 

relativa e cai por terra ante à evidência de que se agiu de boa-fé e sem abuso ou 

exploração da fragilidade alheia.

6. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/1916, a transação deva ser 

interpretada restritivamente, não há como negar efi cácia a um acordo que contenha 

outorga expressa de quitação ampla e irrestrita, se o negócio foi celebrado sem 

qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o 

contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre 

seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à 

estabilidade das relações negociais.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 809.565/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29.6.2011)

Na jurisprudência desta Corte, vale citar ainda outros precedentes em 

casos análogos, no sentido ora defendido:

Civil. Acordo extrajudicial. Quitação. Validade. Ação objetivando ampliar 

indenização. Descabimento. Vício na declaração de vontade. Inexistência.

1. Na hipótese específi ca dos autos, no ato da assinatura de acordo extrajudicial 

para indenização por acidente envolvendo veículo de propriedade da recorrente, 

a recorrida era representada por advogado, que também assinou o documento.

2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante 

do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para 

ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.
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3. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do 

negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada 

por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a 

nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa.

4. Em sua origem, a ilicitude do negócio usurário era medida apenas com base 

em proporções matemáticas (requisito objetivo), mas a evolução do instituto fez 

com que se passasse a levar em consideração, além do desequilíbrio fi nanceiro 

das prestações, também o abuso do estado de necessidade (requisito subjetivo). 

Ainda que esse abuso, consubstanciado no dolo de aproveitamento - vantagem 

que uma parte tira do estado psicológico de inferioridade da outra -, seja 

presumido diante da diferença exagerada entre as prestações, essa presunção é 

relativa e cai por terra ante a evidência de que se agiu de boa-fé e sem abuso ou 

exploração da fragilidade alheia.

5. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/1916, a transação deva ser 

interpretada restritivamente, não há como negar efi cácia a um acordo que contenha 

outorga expressa de quitação, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de 

macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa 

ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o 

respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.265.890/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

1º.12.2011, DJe de 9.12.2011)

Processo Civil. Transação. Coisa julgada. Quem, por meio de transação 

homologada judicialmente, dá quitação relativamente ao objeto litigioso e 

renuncia “a quaisquer outros eventuais direitos que tenha ou venha a ter” em 

razão do acidente noticiado na petição inicial não pode ajuizar nova ação acerca 

do mesmo fato; a coisa julgada impede o bis in idem. Recurso especial conhecido 

e provido.

(REsp 156.614/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 

4.5.2006, DJ de 5.6.2006, p. 255)

Indenização de direito comum. Acordo extrajudicial. Quitação plena e geral. 

Precedentes da Corte.

1. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante 

do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para 

ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp 728.361/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, 

DJ de 12.9.2005, p. 328)
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Ação de cobrança. Seguro de vida e acidentes pessoais. Homologação de 

acordo. Quitação completa. Coisa julgada.

1 - Quem, transigindo, passa quitação total à seguradora, não pode, mais tarde, 

deduzir novo pedido de indenização pelo agravamento da lesão em torno da qual se 

efetivou a transigência.

2 - Não cabe recurso especial para interpretação de cláusula contratual 

(Súmula 5).

(REsp 796.727/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, 

julgado em 24.4.2007, DJ de 14.5.2007, p. 286)

Previdência privada. Migração de plano. Portabilidade. Não ocorrência de 

resgate das contribuições. Expurgos inflacionários. Correção. Descabimento. 

Transação extrajudicial. Concessões mútuas. Validade.

1. De acordo com o art. 15, I, da Lei Complementar n. 109/2001, a migração 

de um plano de benefícios para outro sem que ocorra desligamento destes não 

caracteriza resgate das contribuições, tornando indevida a correção da reserva de 

poupança pelos índices infl acionários relativos aos planos econômicos.

2. Deve ser privilegiada a transação extrajudicial por meio da qual o participante 

migra de um plano de benefícios para outro, admitindo como findas todas as 

obrigações, responsabilidades ou efeitos decorrentes do disposto no plano anterior.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.219.347/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Ministro João 

Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 7.10.2014, DJe de 9.12.2014)

Por outro lado, sem embargo da existência, ainda, de outros precedentes 

isolados e inespecífi cos, esta Corte, a depender do caso trazido à sua apreciação, 

vê-se obrigada a, excepcionalmente, realizar uma interpretação restritiva do ato 

de quitação. Foi o que ocorreu, por exemplo, em casos de:

- expurgos infl acionários não pagos em restituição de reserva de poupança:

Recurso especial repetitivo. Previdência privada. Ex-participante. Direito à 

devolução de parcelas de contribuições pagas. Reserva de poupança. Instrumento 

de transação. Quitação geral. Abrangência limitada. Correção monetária plena. 

Súmula 289/STJ. Expurgos infl acionários. IPC. Aplicação.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, fi cam aprovadas as 

seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança 

a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser 

corrigida monetariamente conforme os índices que refl itam a real infl ação ocorrida 

no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção 

diverso, devendo ser incluídos os expurgos infl acionários (Súmula 289/STJ);
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(II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente 

alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo efi cácia em relação às verbas 

por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos infl acionários não foram pagos aos 

participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode 

considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral;

(III) A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de 

previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que 

melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda.

2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido.

(REsp 1.183.474/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 

14.11.2012, DJe de 28.11.2012)

- seguro obrigatório (DPVAT) pago a menor, “de acordo com antiga e 

revogada súmula do tribunal” de origem:

Direito Civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. 

Seguro obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade.

- O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à satisfação 

parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6.194/1974, não se 

traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua complementação. 

Precedentes.

(REsp 363.604/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

2.4.2002, DJ de 17.6.2002, p. 258)

- “acréscimo da incapacidade parcial” apurada em laudo médico posterior:

Direito Civil. Seguro em grupo. Prescrição ânua. Termo a quo do prazo. Recibo 

de quitação. Irrelevância. Precedentes. Recurso provido.

I - O recibo fi rmado pelo segurado dando plena e geral quitação à seguradora não 

tem o condão de inviabilizar a pretensão à diferença devida.

II - No prazo prescricional da ação que envolve contrato de seguro, segundo 

entendimento do Tribunal, o termo a quo não é a data do acidente, mas aquela 

em que o segurado teve ciência inequívoca da sua invalidez e da extensão da 

incapacidade de que restou acometido.

(REsp 257.596/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 

de 16.10.2000, p. 315).

Assim, pode-se afi rmar que o entendimento majoritário desta Corte confere 

legitimidade a que pessoas, maiores e capazes, possam, extrajudicialmente, 

entabular entendimentos e acordar ajustes válidos, visando prevenir ou terminar 
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litígios em torno de direitos patrimoniais disponíveis, como previam os arts. 

1.025 e 1.035 do Código Civil/1916 e preveem os arts. 840 e 841 do Código 

Civil novo.

Percebe-se que os precedentes citados acima são informados pelas 

peculiaridades do caso concreto, hipótese inexistente nos autos, em que não há 

nenhuma especifi cidade que autorize esta Corte a negar validade, ou restringir, 

“a plena, ampla, geral e irrevogável quitação dos prejuízos morais e materiais 

decorrentes do sinistro” dada pela viúva recorrida.

Assim, verifi ca-se que a jurisprudência desta Segunda Seção, conquanto 

ainda apresente variações, confere, em sua maioria, em regra, plena validade 

àquelas quitações que foram dadas sem que estivesse confi gurada qualquer 

situação peculiar que maculasse o negócio jurídico ou justifi casse a restrição de 

seu alcance.

Desse modo, os diversos precedentes realizam um exame, caso a caso, 

para constatar se, por exemplo, o ato encontra-se viciado, se o valor é irrisório, 

se o acordo teria deixado de abranger verbas de natureza diversa, ou o próprio 

agravamento de uma lesão não prevista.

Não por outro motivo, a ilustre Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do 

já citado REsp 809.565/RJ, advertiu que:

A despeito da aparente divergência entre os julgados acima referidos, um 

exame detido dos seus fundamentos permite inferir que, na realidade, todos eles 

partem de uma mesma premissa, qual seja, a verifi cação das circunstâncias em 

que se deu a celebração do acordo. Em outras palavras, a divergência não reside 

propriamente no cabimento ou não dos acordos em questão, mas sim nas condições 

presentes em cada caso, sobretudo a presença de algum vício na manifestação de 

vontade da vítima que impeça o acordo de produzir efeitos. (grifou-se).

Logo, deve-se conferir plena validade às quitações que não apresentem 

nenhuma situação peculiar que justifi que a excepcional intervenção do Poder 

Judiciário, incentivando-se as composições extrajudiciais.

Dessarte, na hipótese, com o recebimento da importância de R$ 90.000,00 

(noventa mil reais), a viúva deu à seguradora, no interesse do segurado, 

ampla, geral e irrevogável quitação dos referidos prejuízos materiais e morais 

decorrentes do sinistro, “não cabendo com isto nenhum pleito em juízo ou fora deste, 

sob quaisquer argumentos”.

Tem razão, portanto, o banco recorrente quando defende a impossibilidade 

de a recorrida viúva pleitear em juízo, em seu próprio nome, nova indenização 
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por danos materiais e outra reparação por danos morais, quando tais verbas já 

foram, antes, expressamente recebidas por ela e quitadas, em razão do mesmo 

infortúnio que ceifou a vida de seu marido.

Ao celebrar o acordo com a seguradora, esta agindo no interesse do Banco 

segurado, integrantes do mesmo grupo econômico, a viúva obrigou-se, por si, 

naqueles termos e limites expressamente consignados, vinculando também, só 

por si, seus herdeiros e sucessores.

O segundo ponto trazido a debate nas razões recursais o foi apenas pela 

letra “c” do permissivo constitucional e trata do reconhecimento da confi guração 

de situação de caso fortuito e do valor da reparação por danos morais.

Porém, nenhum dos arestos tidos como paradigmas trata da situação de 

homicídio ocorrido dentro de agência bancária e, como para a caracterização 

da divergência é necessário que sobre as mesmas bases fáticas haja soluções 

jurídicas diversas, não houve comprovação do alegado dissídio jurisprudencial.

Ainda que assim não fosse, quanto ao valor da reparação dos danos morais, 

o recorrente objetiva redução ainda maior, já que o v. aresto recorrido já o 

reduzira para o montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), na data de 

9.jun.2004.

Na esteira da jurisprudência desta Corte, o montante fi xado pelas instâncias 

ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se 

revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o 

que não se evidencia no presente caso.

Dessa forma, a fi xação da reparação dos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que, conforme determinado no v. 

acórdão recorrido, devem ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir 

daquela data de fi xação, e acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, a partir da 

citação, até a data que entrou em vigor o atual Código Civil, e de 12% ao ano 

a partir de então, não se mostra desproporcional ou exorbitante, mesmo porque 

deverá ser decotada em 40% (quarenta por cento), percentual correspondente à 

parte que tocaria à viúva ora recorrida.

O eg. Tribunal de origem atuou de acordo com os patamares admitidos 

pelo Superior Tribunal de Justiça e atento aos aspectos da espécie, razão pela 

qual desmerece acolhida o pedido de redução, salvo quanto ao consectário 

abate, decorrente do provimento do especial em relação à autora, genitora dos 

promoventes. A propósito:
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Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Responsabilidade civil. Danos 

morais. Atropelamento por composição férrea. Ausência de omissões no acórdão. 

Reexame do conjunto fático-probatório. Quantum indenizatório. Razoabilidade. 

Revisão. Ônus de sucumbência. Redistribuição. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. 

Decisão agravada mantida. Improvimento.

(...)

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar 

interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de 

questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fi xado 

para o dano moral, somente é admissível quando o valor fi xado pelo Tribunal 

de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por 

irrisório ou abusivo.

(...)

5.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 314.926/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 

18.6.2013)

Agravo regimental em agravo de instrumento. Indenização por dano moral. 

Morte do pai das autoras. Valor arbitrado pela instância ordinária. Revisão. 

Precedentes do STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, 

em sede especial, o reexame do valor fi xado a título de danos morais, quando 

ínfi mo ou exagerado. Hipótese em que a verba indenizatória, consideradas as 

circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em 

desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Revisão do valor indenizatório e estipulação de quantia condizente com os 

parâmetros desta Corte.

2. Agravos regimentais a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1.378.016/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 

de 22.8.2012)

Quanto ao último ponto das razões recursais, qual seja o da equivocada 

caracterização da litigância de má-fé, em que é apontada violação aos arts. 17, 

VII, e 538, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, é também de 

ser dado provimento ao recurso do Unibanco.

A condenação do Banco recorrente, por litigância de má-fé, ao pagamento 

de indenização no valor correspondente a 20% do valor da causa, apenas por 

se considerarem protelatórios os primeiros embargos de declaração, mostra-se 

descabida. Na ótica do vencido, era natural que buscasse melhor prequestionar 

aspectos do v. acórdão que seriam atacados neste especial, recurso de estreita via.
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Da mesma forma, deve-se excluir a multa fi xada quando opostos embargos 

declaratórios à r. sentença de primeiro grau, logo na primeira oportunidade.

Pelo exposto, conhece-se em parte do recurso especial e, nessa parte, dá-se-

lhe parcial provimento para:

a) reconhecer a improcedência da ação em relação à promovente viúva 

Sra. Vânia Souza Holthausen, decotando-se da condenação por danos morais 

fi xada pelo eg. Tribunal de Justiça o percentual (40%) a ela destinado, devendo 

a promovente suportar os ônus sucumbenciais, correspondentes a 1/3 do 

valor das custas judiciais e honorários advocatícios (CPC, art. 20, § 4º) de R$ 

1.000,00 (mil reais), observando-se, no entanto, o disposto no art. 12 da Lei n. 

1.060/1950, por ser benefi ciária da Justiça Gratuita; e

b) excluir da condenação imposta ao recorrente a multa indenizatória de 

20% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, bem como a multa de 1% 

referente aos embargos declaratórios manejados em relação à sentença (CPC, 

art. 538, parágrafo único), conforme acima explicitado.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Vânia Souza Holthausen e seus 

fi lhos menores Gabrielly e Gerson ingressaram com ação de indenização por 

danos materiais e morais (fl s. 4/22) em face de UNIBANCO União de Bancos 

Brasileiros S.A. e UNIBANCO Seguros S.A., em razão do óbito do marido e 

genitor das autoras no interior da agência bancária, durante ação de assaltantes. 

Relataram os autores que, à época do fato, por estarem passando por enormes 

difi culdades, e diante de um quadro depressivo da genitora Vânia, aceitaram 

indenização no valor de R$ 90.000,00 da ré Unibanco Seguros S.A., o que, 

segundo afi rmam, não impede a propositura de ação indenizatória para apurar o 

real valor devido em decorrência da morte da vítima.

Em contestação (fl s. 60/87), apresentada pela Unibanco Seguros S.A., a 

ré alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva, ao argumento de não possuir 

qualquer vínculo jurídico com os autores, uma vez que o contrato de seguro 

teria sido fi rmado entre ela e a Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A. 

Alegou, ademais, falta de interesse de agir dos demandantes, por haver coisa 

julgada sobre a matéria, uma vez que as partes acordaram o pagamento de uma 

indenização a título de danos morais e materiais, que se realizou perfeitamente.
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Instado a se manifestar, o Ministério Público do Rio Grande do Sul 

opinou pela exclusão de Unibanco Seguros S.A. da lide e considerou defeituosa 

a transação por não ter sido feita por instrumento público, indispensável, já que 

dizia respeito a interesses de menores (fl s. 128/131).

Decretada a revelia de Unibanco União de Bancos S.A. (decisão de fl . 135), 

a revel apresentou memorial afi rmando a regularidade da composição do litígio 

pelas partes com a transação, que somente poderia ser desfeita se constatada 

a ocorrência de dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa 

controversa (fl s. 186/195).

O sentenciante de piso (fls. 226/232), no julgamento das questões 

preliminares, afirmou o interesse processual, uma vez que a mencionada 

transação, ainda que defeituosa, teria se realizado apenas entre os autores e 

Unibanco Seguros S.A., este excluído da lide. No tocante ao mérito, reconheceu 

a responsabilidade objetiva do banco pela morte causada por assaltante no 

interior da agência. Julgou procedente o pedido para condenar a instituição 

fi nanceira demandada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), cabendo à viúva 40% e 30% para cada um dos fi lhos, 

impondo também o pagamento de pensão mensal de 3 salários mínimos a 

cada um dos fi lhos do falecido, até que completassem 25 anos de idade ou se 

casassem, o que vier a ocorrer primeiro.

Interpostos embargos de declaração por Unibanco - União de Bancos 

Brasileiros S.A., foram rejeitados (fl s. 245-246).

Foi apresentada apelação por Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. 

e dado ao recurso parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização, 

confi rmando-se, assim, a responsabilidade da ré pelos danos experimentados 

pelos autores.  Fixou-se em R$ 130 mil o valor devido, corrigidos pelo IGP-M a 

partir da data do julgamento (26.5.2004), com a incidência de juros de mora de 

6% ao ano, até a vigência do Código Civil de 2002, quando passariam a ser de 

12% ao ano. Abaixo segue a ementa do acórdão (fl . 309):

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de morte ocorrida em assalto a agencia bancária.

Comprovada a responsabilidade do réu, por culpa, já que manteve porta de 

segurança da agência com avarias, facilitando a ocorrência de assaltos, como 

o que acarretou a morte do marido e pai dos autores, presente o dever do 

réu de indenizar os autores, tanto pelos danos materiais, quanto pelos morais 

decorrentes.
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Dano moral. Os autores devem ser indenizados pela lesão moral sofrida, 

importância que, além de ressarci-los, evite conduta similar por parte do réu.

Quantum da indenização reduzido.

Idade limite para pensionamento dos fi lhos da vítima é de 25 anos, quando 

presumivelmente alcançarão independência fi nanceira.

Honorários advocatícios fi xados em percentual sobre a condenação, conforme 

art. 20, § 3º, do CPC.

Apelação provida em parte para reduzir o quantum da indenização fi xada a titulo 

de danos morais.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados com a condenação do 

embargante ao pagamento de indenização de 20% sobre o valor da causa, com 

base no inciso VII do art. 17 c/c parágrafo 2º do art. 18 do Código de Processo 

Civil.

Nas razões do recurso especial, fundado nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional, o recorrente, Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., 

aponta ofensa aos arts. 17, VII, e 538, do CPC, sob a alegação de que a oposição 

dos embargos de declaração não signifi cou ato de má fé; e art. 1.025 do Código 

Civil de 1916, assinalando a validade do termo de quitação e, por consequência, 

a impossibilidade de se postular indenização pela via judicial.

Afi rma ser faculdade das partes extinguirem obrigações por intermédio de 

concessões mútuas, subscrevendo termo de transação. Defende que os julgadores 

de origem afrontaram a legislação federal ao desconsiderar a transação fi rmada 

entre as partes, acordo este válido e efi caz em sua expressão formal e substancial.

Alega a existência de dissídio jurisprudencial acerca da responsabilidade 

pelo infortúnio e quanto ao valor da indenização.

O julgamento do caso foi afetado a esta Egrégia Segunda Seção.

Em sessão de julgamento realizada em 9.12.2015, o eminente relator, 

Ministro Raul Araújo, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso 

especial para reconhecer a improcedência do pleito indenizatório em relação à 

viúva e excluir a multa indenizatória de 20% sobre o valor da causa.

Destacou Sua Excelência que, “deve-se conferir plena validade à quitações 

que não apresentem qualquer situação peculiar que justifi que a excepcional 

intervenção do Poder Judiciário, incentivando-se as composições extrajudiciais”.

Concluiu o relator pela impossibilidade de a viúva pleitear “nova 

indenização por danos materiais e outra reparação por danos morais, quando 
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tais verbas já foram anteriormente expressamente recebidas e quitadas, em 

reação do mesmo infortúnio que ceifou a vida de seu marido”.

Nesse cenário, pedi vista dos autos para melhor exame da causa.

2. Inicialmente, cabe o registro de que, apresentados os fatos em que 

inserida a controvérsia recursal, a razão maior para o pedido de análise mais 

apurada da questão é a preocupação com a possível dispersão da jurisprudência 

dentro deste Tribunal, o que, a meu juízo, é contrário à fi nalidade da própria 

Corte.

É que acredito, tal como asseverou a Corte Especial no julgamento do 

EREsp n. 228.432/RS, que o Superior Tribunal de Justiça foi concebido, acima 

de tudo, para orientar a aplicação da lei federal e unifi car-lhe a interpretação:

Processual. STJ. Jurisprudência. Necessidade de que seja observada.

O Superior Tribunal de Justiça foi concebido para um escopo especial: orientar 

a aplicação da lei federal e unifi car-lhe a interpretação, em todo o Brasil. Se assim 

ocorre, é necessário que sua jurisprudência seja observada, para se manter fi rme e 

coerente.

Assim sempre ocorreu em relação ao Supremo Tribunal Federal, de quem o 

STJ é sucessor, nesse mister. Em verdade, o Poder Judiciário mantém sagrado 

compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos que nossa jurisprudência 

varie ao sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a nossas 

instituições. Se nós – os integrantes da Corte – não observarmos as decisões que 

ajudamos a formar, estaremos dando sinal, para que os demais órgãos judiciários 

façam o mesmo. Estou certo de que, em acontecendo isso, perde sentido a existência 

de nossa Corte. Melhor será extingui-la.

(AgRg nos EREsp 228.432/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte 

Especial, DJ 18.3.2002)

De fato, a dispersão jurisprudencial deve ser preocupação de todos e, 

exatamente por isso, deve-se afi rmar que, se a divergência de índole doutrinária 

é saudável e constitui importante combustível ao aprimoramento da ciência 

jurídica, o dissídio jurisprudencial é absolutamente indesejável.

Se bem analisado, o desalinho da jurisprudência – sobretudo o deliberado, 

recalcitrante e, quando menos, vaidoso – atenta, no mínimo, contra três valores 

fundamentais do Estado Democrático de Direito: a) segurança jurídica, b) 

isonomia e c) efetividade da prestação jurisdicional.

Vale reproduzir a advertência de Cardozo:
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Se um grupo de casos envolve o mesmo ponto, as partes esperam a mesma 

decisão. Grande injustiça seria decidir casos alternados tomando como base 

princípios opostos. Se um caso foi decidido contra mim ontem, quando eu 

era o réu, esperarei o mesmo julgamento hoje, se for o autor. Decidir de modo 

diferente levantaria um sentimento de injustiça e de ressentimento em meu 

íntimo; seria uma infração material e moral de meus direitos’. Todos sentem 

a força desse sentimento, quando dois casos são semelhantes. A adesão ao 

precedente deve, pois, ser a regra e não a exceção, se se quer que os litigantes 

tenham fé na igualdade de condições na distribuição de justiça pelos tribunais. 

Sentimento igual em espécie, embora diferente em grau, está na fonte da 

tendência demonstrada pelo precedente, de estender-se ao longo das linhas 

de desenvolvimento lógico (CARDOZO, Benjamim N. A natureza do processo e a 

evolução do direito. 3. ed. Porto Alegre: Ajuris, 1978. p. 15).

3. No caso em julgamento, no dia 11.12.1998, Gerson Luiz, fabricante 

de mesas de bilhar e comerciante de seus produtos, dirigiu-se a uma agência 

bancária do réu, na cidade de São Paulo, sendo então surpreendido por um 

assalto no interior da agência, vindo a ser atingido por um tiro, que lhe tirou a 

vida. Gerson era casado com Vânia e com ela tinha uma fi lha menor e esperavam 

pelo segundo fi lho. Vânia estava grávida na época do fatídico episódio, e seu 

marido perdeu a vida numa fração de segundos. Seguindo a linha dos fatos, 

a exordial esclarece, confi rmada pela sentença de piso, que, passado algum 

tempo, Vânia foi procurada pela Seguradora do Banco, ora recorrente, para 

que fosse fi rmada uma transação, que renderia à viúva e seus fi lhos o montante 

de R$90.000,00 (noventa mil reais), sob a condição de nenhum direito mais 

reclamar em virtude do falecimento de Gerson.

Confi ra-se o teor da transação, no ponto que aqui interessa:

Com o recebimento da importância acima mencionada o segundo nomeado 

dá à primeira nomeada e ao segurado constante da apólice epigrafada a plena, 

ampla, geral e irrevogável quitação dos prejuízos morais e materiais decorrentes 

do sinistro anteriormente especifi cado, não cabendo com isto nenhum pleito em 

juízo ou fora deste, sob quaisquer argumentos.

Cláusula do Termo de Transação.

3.1. A sentença fi xou os valores devidos nos seguintes termos (e-fl s. 231-

232):

Isso posto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, julgo procedente a ação 

intentada por Gabrielly Souza Holthausen e outros em face do UNTIBANCO - 

União dos Bancos Brasileiros S.A. para condenar o requerido ao pagamento de 
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danos morais aos requerentes no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo 

40% para a viúva e 30% para cada um dos fi lhos (Gabrielly e Gerson), valores 

corrigidos desde esta data pelos índices legais e sucessivamente adotados pela 

Contadoria do Foro.

Ainda, condenar ao pagamento mensal e sucessivo da importância de três 

salários mínimos vigentes para cada um dos fi lhos do falecido (Gabrielly e Gerson) 

até que os mesmos completem 25 anos ou se casem, o que ocorrer primeiro. A 

condenação ao pensionamento é retroativa desde a data da citação, sendo os 

atrasados acrescidos de juros legais de mora e correção monetária pelos índices 

da Contadoria do Foro.

A seguir, consignam-se os valores indenizatórios, conforme fi xados pelo 

acórdão recorrido (e-fl . 317):

Considerados estes aspectos, tenho que a indenização fi xada em 1000 salários 

mínimos é de fato exagerada. Entendo razoável fixar a indenização em R$ 

130.000,00, distribuídos conforme posto na sentença (40% para a esposa e 30% 

para cada um dos fi lhos), ressalvada a impossibilidade de se descontar o valor 

pago pela Unibanco Seguros S/A mediante Termo de Transação e Acordo (R$ 

90.000,00).

Cabe salientar que o referido acordo, de fl s. 89/90, fi rmado entre a seguradora e a 

autora Vânia, decorreu de contrato de seguro de responsabilidade civil entabulado 

entre o banco réu e a seguradora, o qual não tem o condão de restringir ou afastar o 

direito dos autores de buscarem a responsabilização do banco e a indenização que 

entedem justa pela ocorrência da morte de Gerson dentro da agência bancária. A 

quitação passada à seguradora, mediante recibo, não preclude o direito de os autores 

postularem o aperfeiçoamento da prestação.

(...)

Tenho como certo deva o réu conceder o pensionamento até a data em que 

os filhos do casal completem a idade de 25 anos, quando presumivelmente 

alcançarão independência fi nanceira. Esta idade não se confunde com aquela em 

que eles alcançarão a maioridade civil, como pretende o apelante.

Consultando a jurisprudência desta Corte, a fi m de verifi car a adequação 

do valor acordado por meio do instrumento de transação, que serviria como 

reparação pelos danos sofridos pela morte do marido e pai das vítimas, percebe-

se haver uma diferença gritante entre o que foi concedido no acordo e os 

patamares usualmente fi xados, absolutamente capazes, a meu juízo, de legitimar 

o ajuizamento da ação, com o objetivo de reparar essa diferença.

Nesses termos, cita-se julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 

(REsp n. 951.514/SP) em que a vítima de tiro de arma de fogo, ocasionado 
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por um assalto, teve sua indenização por danos morais fi xada em mais de 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Destaque-se, que na oportunidade, os 

danos foram seriísimos, mas a vítima não veio a falecer. Transcreve-se, abaixo, o 

trecho do voto em que é especifi cado o valor da indenização:

O presente recurso discute indenização por danos material e moral decorrentes 

de tiro recebido pelo recorrido, policial militar, disparado pelo vigia de agência 

bancária na qual ambos atuavam na tentativa de impedir crime em andamento.

Do tiro decorreu a paralização dos membros inferiores da vítima, a perda 

de toda sua capacidade de contenção de urina e fezes e redução de 80% dos 

movimentos de seus braços. As seqüelas do incidente perduram já há vinte anos e 

não há notícia de que sejam reversíveis.

(...)

Revisando meu posicionamento anterior, portanto (posicionamento esse, 

frise-se, decorrente da análise superfi cial que foi possível fazer dos elementos 

do processo em sede cautelar), entendo ser a medida da melhor justiça manter 

o montante da reparação. Todavia, tendo em vista os reiterados precedentes, 

inclusive do STF, no sentido de vedar a fixação da indenização em salários 

mínimos, converto-a, nesta data, ao montante de R$ 1.140.000,00 (um milhão, 

cento e quarenta mil reais). Tal valor deverá atualizado monetariamente pelo IPC a 

partir desta Seção.

(REsp 951.514/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

4.10.2007, DJ 31.10.2007, p. 338

Em outros precedentes, inclusive da Corte Especial, também se percebe 

que os valores fi xados em episódios como o dos autos são maiores do que o valor 

acordado na transação - R$ 90.000,00 para o grupo familiar. Confi ram-se:

Civil. Embargos de divergência. Ação reparatória. Danos morais. Acidente 

de helicóptero que culminou na morte de parente próximo dos embargantes: pai 

e esposo/companheiro. Fixação da quantia indenizatória de forma global, por 

núcleo familiar, que trata de forma diferenciada parentes que se encontram 

substancialmente na mesma situação. Metodologia individual, para fins de 

estipulação dos danos morais reparatórios, que melhor se coaduna com o 

teor de uma justa indenização para os familiares embargantes. Prevalência do 

entendimento esposado nos acórdãos paradigmas. Embargos providos.

1. Na atual sistemática constitucional, o conceito de dano moral deve levar em 

consideração, eminentemente, a dignidade da pessoa humana - vértice valorativo 

e fundamental do Estado Democrático de Direito - conferindo-se à lesão de 

natureza extrapatrimonial dimensões mais amplas, em variadas perspectivas.
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2. Dentre estas perspectivas, tem-se o caso específi co de falecimento de um 

parente próximo - como a morte do esposo, do companheiro ou do pai. Neste 

caso, o dano experimentado pelo ofendido qualifi ca-se como dano psíquico, 

conceituado pelo ilustre Desembargador RUI STOCO como o distúrbio ou 

perturbação causado à pessoa através de sensações anímicas desagradáveis (...), 

em que a pessoa é atingida na sua parte interior, anímica ou psíquica, através de 

inúmeras sensações dolorosas e importunantes, como, por exemplo, a ansiedade, 

a angústia, o sofrimento, a tristeza, o vazio, o medo, a insegurança, o desolamento 

e outros (Tratado de Responsabilidade Civil, São Paulo, RT, 2007, p. 1.678).

3. A reparabilidade do dano moral possui função meramente satisfatória, que 

objetiva a suavização de um pesar, insuscetível de restituição ao statu quo ante. A 

justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado 

pelo Julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica 

de ambas as partes - além da seleção de um critério substancialmente equânime.

4. Nessa linha, a fi xação de valor reparatório global por núcleo familiar - nos 

termos do acórdão embargado - justifi car-se-ia apenas se a todos os lesados (que 

se encontram em idêntica situação, diga-se de passagem) fosse conferido igual 

tratamento, já que inexistem elementos concretos, atrelados a laços familiares ou 

afetivos, que fundamentem a discriminação a que foram submetidos os familiares 

de ambas as vítimas.

5. No caso em exame, não se mostra equânime a redução do valor 

indenizatório, fi xado para os embargantes, tão somente pelo fato de o núcleo 

familiar de seu parente falecido - Carlos Porto da Silva - ser mais numeroso em 

relação ao da vítima Fernando Freitas da Rosa.

6. Como o dano extrapatrimonial suportado por todos os familiares 

das vítimas não foi objeto de gradação que fundamentasse a diminuição do 

montante reparatório devido aos embargantes, deve prevalecer a metodologia 

de arbitramento da quantia reparatória utilizada nos acórdãos paradigmas - qual 

seja, fi xação de quantia reparatória para cada vítima - restabelecendo-se, dessa 

maneira, o montante de R$ 130.000,00, fixado pelo Tribunal a quo, para cada 

embargante, restabelecendo-se, ainda, os critérios de juros de mora e correção 

monetária fi xados pelo Tribunal de origem.

7. Embargos de Divergência de Alice Treib e Mara Regina parcialmente 

conhecidos e, nesse aspecto, providos. Embargos de Divergência de Júlio Yates e 

Pedro Yates conhecidos e providos.

(EREsp 1.127.913/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, 

julgado em 4.6.2014, DJe 5.8.2014)

Administrativo. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Falecimento da 

passageira de ônibus fornecido pelo Município para transporte de estudantes. 

Dano moral. Perda de familiar próximo. Genitora e esposa dos recorrentes. 

Indenização por dano moral. Valor irrisório. Violação dos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade.
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1. Em regra, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso 

especial, a análise fático-probatória, admitindo-se a modificação do valor 

arbitrado a título de indenização por danos morais apenas quando este se 

mostrar irrisório ou exorbitante, sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade.

2. No caso, trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão da morte de 

familiar próximo - mãe e esposa - dos recorrentes, em acidente envolvendo 

ônibus fornecido pelo município para transporte de estudantes.

3. À luz da razoabilidade, mostra-se irrisória a indenização fi xada pela instância 

ordinária (R$ 15.000,00 para cada postulante), especialmente quando observada 

a extensão do dano.

4. Esta Corte Superior, em julgado recente da Corte Especial, versando sobre dano 

moral decorrente de morte por acidente, fi xou a indenização por dano moral em R$ 

130.000,00, valor a ser pago individualmente a cada parente próximo. (EREsp 

1.127.913/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 5.8.2014).

5. Recurso especial provido a fi m de majorar a indenização por danos morais a 

R$ 130.000,00, para cada um dos recorrentes.

(REsp 1.160.261/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

16.9.2014, DJe 26.9.2014)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental em agravo em recurso 

especial. Responsabilidade civil do Estado. Morte em acidente de trânsito, 

causado por veículo ofi cial, conduzido por agente público, que transitava na 

contramão de direção. Danos morais. Redução do valor da indenização. Reexame 

de provas. Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

I. A jurisprudência do STJ “admite, em caráter excepcional, que o 

montante arbitrado a título de danos morais seja alterado, caso se mostre 

irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. No caso, o agravante não foi capaz de demonstrar que o valor 

da indenização seria excessivo, não logrando, portanto, afastar o óbice da Súmula 

7/STJ” (STJ, AgRg no AREsp 417.115/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe de 18.2.2014). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.496.167/AC, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19.12.2014.

II. Na hipótese, o Tribunal a quo, em face das peculiaridade fáticas do caso, 

manteve o quantum indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de 

danos morais, para cada autor, observando os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, não se mostrando ele exorbitante, ante o quadro fático delineado 

no acórdão de origem, eis que, em razão de acidente de trânsito, causado por veículo 

oficial, conduzido por agente público, que transitava na contramão de direção, 

ocorreu a morte do esposo e pai dos autores, ora agravados. Conclusão em contrário 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

III. Agravo Regimental improvido.
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(AgRg no AREsp 742.198/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

julgado em 6.10.2015, DJe 19.10.2015)

Agravo regimental no recurso especial. Responsabilidade civil. Acidente de 

trânsito. Atropelamento. Morte. Pensionamento. Termo final. Expectativa de 

vida da vítima. Danos morais. Majoração. Possibilidade. Valor ínfi mo fi xado nas 

instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.

1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o 

termo final da pensão por morte decorrente de ato ilícito deve levar em 

consideração as peculiaridades do caso concreto, bem assim dados atuais sobre 

a expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE. Precedentes.

2. No que toca ao quantum indenizatório, a jurisprudência pacífi ca desta Corte 

Superior estabelece que o valor fi xado pelas instâncias ordinárias a título de 

danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação 

se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

3. In casu, em razão da morte por atropelamento da vítima, esposo e pai dos 

agravados, majorou-se o montante indenizatório de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) para 

R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por cada ente familiar, compatibilizando-o, assim, 

aos ditames da razoabilidade.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.351.679/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 

julgado em 18.9.2014, DJe 16.10.2014)

3.2. Importante ainda sublinhar que a Jurisprudência do STJ é pacífi ca 

quanto à responsabilidade dos Bancos por assaltos ocorridos no interior de suas 

agências, tal qual no caso sob análise.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil. Código do Consumidor. Banco postal. Serviço prestado 

pela ECT. Atividade de correspondente bancário. Incidência do Código de Defesa 

do Consumidor. Atividade que traz, em sua essência risco à segurança. Assalto no 

interior de agência. Fortuito interno. Danos morais e materiais devidos.

(...)

4. Nesse ramo, verifi ca-se serviço cuja natureza traz, em sua essência, risco à 

segurança, justamente por tratar de atividade fi nanceira com guarda de valores 

e movimentação de numerário, além de diversas outras ações tipicamente 

bancárias, apesar de o correspondente não ser juridicamente uma instituição 

fi nanceira para fi ns de incidência do art. 1º, § 1º, da Lei n. 7.102/1983, conforme já 

decidido pelo STJ.
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5. É assente na jurisprudência do STJ que nas discussões a respeito de assaltos 

dentro de agências bancárias, sendo o risco inerente à atividade bancária, é a 

instituição fi nanceira que deve assumir o ônus desses infortúnios, sendo que “roubos 

em agências bancárias são eventos previsíveis, não caracterizando hipótese de força 

maior, capaz de elidir o nexo de causalidade, requisito indispensável ao dever de 

indenizar” (REsp 1.093.617/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 

23.3.2009).

6. Além de prestar atividades tipicamente bancárias, a ECT oferece 

publicamente esses serviços (equipamentos, logomarca, prestígio etc), de forma 

que, ao menos de forma aparente, de um banco estamos a tratar; aos olhos do 

usuário, inclusive em razão do nome e da prática comercial, não se pode concluir 

de outro modo, a não ser pelo fato de que o consumidor efetivamente crê que 

o banco postal (correspondente bancário) nada mais é do que um banco com 

funcionamento dentro de agência dos Correios.

(...)

10. Recurso especial não provido.

(REsp 1.183.121/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 24.2.2015, DJe 7.4.2015)

Agravo regimental no recurso especial. Responsabilidade civil. Danos materiais 

e morais. Roubo em agência bancária. Subtração de bens dos autores do interior 

de cofre. Prestação de serviços de depósito e locação. Dever de indenizar 

confi gurado. Responsabilidade objetiva do banco. Súmula 83/STJ. Existência e 

real extensão dos danos alegados. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 

7/STJ.

1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte, em caso de assalto com 

subtração de bens do interior de cofres bancários, o banco tem responsabilidade 

objetiva - decorrente do risco empresarial e da previsibilidade do evento criminoso - 

que não pode ser ilidida sob a alegação de ocorrência de caso fortuito ou culpa de 

terceiro, pelo que é inafastável seu dever de indenizar os clientes lesados em valor 

correspondente aos bens por eles reclamados. Precedentes.

2. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões 

das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-

probatório dos autos, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.353.504/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 18.6.2015, DJe 7.8.2015)

Portanto, ainda que a sentença tenha excluido a Seguradora da lide, a meu 

ver, equivocadamente, sob fundamento de que o valor previsto na transação teria 
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sido quitado, remanesce o interesse de a parte que não considera terem sido seus 

danos recompostos a buscar a indenização e, consequentemente, legitimidade 

do Banco para fi gurar no polo passivo desta demanda.

3.3. Com efeito, não é inédita, neste Tribunal, a decisão que reconhece o 

direito a indenizações não previstas em documento de transação.

De fato, imprescindível que se faça referência, em primeiro lugar, à 

precedente desta Segunda Seção sobre o tema.

No julgamento dos EREsp 292.974/SP, ficou assentado, de maneira 

expressa, que “a declaração de plena e geral quitação deve ser interpretada modus 

in rebus, limitando-se ao valor lá registrado. Em outras palavras, o recibo fornecido 

pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, signifi cando apenas a quitação 

dos valores a que refere, sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral 

reparação dos danos sofridos com o acidente”.

Vale dizer, ademais, que a situação fática daquele julgado muito se 

assemelha à que ora é apresentada, apesar de naqueles embargos de divergência 

a discussão central dizer respeito à necessidade de participação do Ministério 

Público nas transações envolvendo menores.

Confi ra-se o teor do precedente na parte que interessa:

Em ação de indenização aforada pelos embargados, objetivando o ressarcimento 

dos danos materiais e morais ocasionados pelas mortes de sua mãe e de sua irmã, 

ocorridas em ônibus de propriedade da embargante, a sentença extinguiu o processo, 

sem julgamento de mérito, reconhecendo válida anterior transação extrajudicial 

realizada pelo pai dos autores, em nome deles, na qual foi dada plena e geral 

quitação sobre quaisquer direitos oriundos do ato ilícito.

(...)

2. No mérito, não obstante tenha votado diversamente no acórdão paradigma, 

tenho que a melhor orientação é a do julgado impugnado, que decidiu pela 

obrigatoriedade da autorização judicial e da intervenção do Ministério Público 

para validar acordo extrajudicial envolvendo interesses de menores.

(...)

3. De outro lado, é de notar-se que a jurisprudência deste Tribunal, mesmo nos 

casos que não haja interesse de menor, tem decidido que a declaração de plena 

e geral quitação deve ser interpretada modus in rebus, limitando-se ao valor lá 

registrado. Em outras palavras, “o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado 

restritivamente, signifi cando apenas a quitação dos valores a que refere, sem obstar 

a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o 

acidente” (REsp n. 326.971-AL, DJ 30.9.2002, relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
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É comum, em eventos como o do caso, envolvendo famílias de poucos recursos, a 

aceitação, sem óbice algum, das ofertas que lhes são feitas pelos responsáveis do ato 

ilícito, por ínfi mo que seja o valor, dispondo-se os lesados inclusive a assinar qualquer 

documento que lhes sejam apresentados. Por essa razão, a quitação fornecida deve 

ser limitada ao valor consignado no recibo, sem prejuízo de eventual discussão 

judicial sobre o montante adequado para a justa reparação do dano.

4. Por outro lado, no entanto, em observância ao princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, impõe-se que do valor fi nal da condenação seja deduzido 

o quantum recebido pelos menores quando da transação extrajudicial.

(EREsp 292.974/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, 

DJ 15.9.2003)

Nessa linha de ideias, já decidiu a egrégia Quarta Turma. Por todos, 

confi ra-se o resultado de recurso especial em que o recorrente alegava que o feito 

deveria ter sido extinto sem julgamento do mérito por impossibilidade jurídica 

do pedido, uma vez que fi rmou com o recorrido acordo extrajudicial para cobrir todas 

as despesas do acidente, tendo ele renunciado ao direito de ação. Na oportunidade, 

fundamentou o relator, em. Ministro Ruy Rosado, verbis:

O recibo fornecido à empresa responsável pela indenização do dano deve ser 

interpretado restritivamente, constituindo-se em quitação da importância a que se 

refere, sem impedir a propositura de ação em que o lesado busca a reparação integral 

do dano sofrido. (REsp n. 257.596/SP; REsp n. 129.182/SP).

Na fundamentação do julgado referido acima, o eminente relator, 

como reforço de argumentação, ponderou que a transação fi rmada, naquela 

oportunidade, teria acontecido em data anterior à consolidação dos efeitos 

do acidente que ocasionou os danos a serem indenizados. No entanto, tal 

situação não foi erigida como condição, em momento algum, para a possível 

reivindicação de outros danos por meio judicial. Confi ra-se:

Ademais, o documento de fl . 52, data de 1º de dezembro de 1988, quando 

ainda não consolidado o efeito do acidente, tanto que em maio de 1989 foi o 

autor submetido a uma nova cirurgia, e a sua incapacidade total e temporária 

se prolongou por mais alguns meses. Logo, não era caso de julgar-se extinto o 

processo por falta de condição da ação.

Abaixo, ementa do julgado:

Responsabilidade civil. Recibo. Quitação. Interpretação restritiva. Agravamento 

do dano. Erro no tratamento.
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1. O recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, 

signifi cando apenas a quitação dos valores que refere, sem obstar a propositura de 

ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o acidente.

2. O erro do médico no tratamento das lesões sofridas em acidente de trânsito 

provocado culposamente pelo preposto da ré, está no desdobramento causal do 

acidente; pelo resultado mais grave responde o causador do dano, ressalvado à 

ré o direito de pleitear eventual ressarcimento junto a quem concorreu com a sua 

imperícia.

Recurso não conhecido.

(REsp 326.971/AL, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 

30.9.2002)

Nessa mesma linha de raciocínio, penso relevante a menção aos 

fundamentos da decisão proferida no julgamento do REsp 257.596/SP, que se 

baseou em premissa capaz de fundamentar, da mesma forma, a procedência do 

pedido indenizatório ajuizado pelos ora recorridos:

1. Como se viu, dois são os temas postos em debate: o primeiro, concernente 

às condições da ação, relacionado com as conseqüências da quitação dada pelo 

segurado; o segundo, relativo ao termo a quo da contagem do prazo prescricional.

2. Irrelevante, quanto ao primeiro, que tenha sido fi rmado recibo de quitação 

pelo segurado. Neste sentido, decidiram as duas Turmas da Seção de Direito Privado 

do Tribunal, como se vê dos REsps n. 129.182-SP e 162.915-MG, com estas ementas, 

respectivamente: - “II - Igualmente consolidado o entendimento de que o recibo 

de quitação passado de forma geral, mas relativo a obtenção de parte do direito 

legalmente assegurado, não traduz renúncia a este direito e, muito menos, extinção 

da obrigação”(DJ 30.3.1998, relator o Ministro Waldemar Zveiter); - “A despeito 

de fi rmada a quitação pelo segurado, não se tem como exaurido o seu direito ao 

ressarcimento em face de norma inserta no Código de Defesa do Consumidor, 

invocada pela decisão recorrida e não impugnada no REsp’’ (DJ 21.9.1998, relator 

o Ministro Barros Monteiro). Com efeito, o recibo assinado por segurado faz prova 

da quitação do valor nele expresso, não impedindo que eventual diferença seja 

deduzida em juízo. Em outras palavras, o pagamento incompleto da indenização 

não confere à seguradora a quitação plena do real valor a ser pago, porquanto ainda 

não desobrigada do cumprimento integral das cláusulas e condições previstas no 

contrato, o que somente se dá com o adimplemento em sua plenitude, quando pago 

o valor efetivamente devido.

Referencia-se, oportunamente, julgado da Terceira Turma, em caso que 

envolvia acidente aéreo, e que teve como relator o eminente Ministro Antônio 

de Pádua Ribeiro, sempre mantida a jurisprudência tranquila da Corte:
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Ação de indenização. Acidente aéreo. Vôo doméstico. Morte de passageiros. 

Danos pessoais. Recibo de quitação. Seguro obrigatório. Danos morais.

I - O recibo de quitação de sinistro referente a seguro de risco aéreo, de natureza 

obrigatória, não exclui a pretensão de recebimento de indenização pelo direito 

comum. Precedente desta Corte.

II - A garantia de reparação do dano moral tem estatura constitucional. Assim, a 

aplicação de indenização tarifada prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica se 

refere a danos materiais, não excluindo aquela relativa a danos morais. Ademais, 

esta Corte também tem admitido a indenização por danos morais e afastado a 

limitação de tarifa prevista no Código Brasileiro do Ar, tendo em vista o disposto 

no Código de Defesa do Consumidor.

III - A morte do pai dos autores em acidente aéreo, quando contava apenas 

37 anos de idade, causou-lhes sofrimento intenso, somando-se ainda à perda de 

amparo material e emocional, faltando-lhes, da parte do ente querido, carinho 

e orientação, sobretudo no caso dos autos. Indenização por danos morais 

corretamente concedido.

IV - Recurso especial não conhecido.

(REsp 245.465/MG, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 24.5.2005, REPDJ 5.9.2005)

Um último julgado deve aqui ser referido por tratar-se de situação em que 

o pagamento feito à vítima dos danos ocorreu por intermédio de seguradora, 

limitada a realizar o referido pagamento nos estritos limites do valor da apólice 

contratada. Também nesta oportunidade considerou-se inviável a extinção de 

toda e qualquer responsabilidade pelos danos advindos do sinistro. Confi ra-se.

Responsabilidade civil. Transação extrajudicial perfectibilizada entre vítimas 

e seguradora. Limitação ao valor da apólice. Responsabilidade do segurado, 

causador do acidente, que, em tese, subsiste.

1. Muito embora não seja desinfl uente o pagamento realizado pelo segurador 

diretamente à vítima, sem participação do segurado, não é esse fato apto a afastar 

por completo a responsabilidade civil do causador do dano, tampouco obsta a 

instauração do processo em face deste.

2. Tendo em vista que a indenização por dano moral deve ser ampla, eventual 

sub-rogação operada com o pagamento pela seguradora, diretamente aos 

familiares das vítimas do acidente, não abarca necessariamente todo o crédito 

decorrente do infortúnio, porquanto não se equipara o instituto da sub-rogação 

à cessão de crédito.

3. Com efeito, não se deve ter por extinta toda e qualquer responsabilização 

do segurado pelos danos advindos do acidente automobilístico, uma vez que não 
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poderia mesmo a seguradora transacionar valores além da apólice, uma vez que sua 

responsabilidade está limitada à quantia segurada.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp 506.917/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 1º.12.2009, DJe 2.2.2010)

3.4. Da mesma forma, em casos de recursos envolvendo indenização 

nos seguros obrigatórios (DPVAT), é possível retirar inúmeros julgados 

afi rmando a possibilidade de complementação da indenização, em relação ao 

que foi transacionado, por meio de ação judicial. Confi ra-se a ementa de alguns 

precedentes:

Civil e Processual. DPVAT. Acidente com vítima fatal. Transação extrajudicial 

realizada com a seguradora. Quitação. Cobrança de diferença. Possibilidade. Dever 

legal. Valor estabelecido ex vi legis. Norma cogente. Dano moral. Descabimento.

I. Assentou a jurisprudência das Turmas componentes da 2ª Seção do STJ, que o 

acordo de recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT por morte da vítima, 

não inibe a cobrança da diferença até o montante estabelecido em lei, por constituir 

norma cogente de proteção conferida pelo Estado.

II. Dano moral indevido.

III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe de 

24.5.2010)

Direito Civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. 

Seguro obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade.

- O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à satisfação 

parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6.194/1974, não se 

traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua complementação. 

Precedentes.

(REsp 363.604/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 17.6.2002)

Civil. Seguro obrigatório (DPVAT). Valor quantifi cado em salários mínimos. 

Indenização legal. Critério. Validade. Lei n. 6.194/1974. Recibo. Quitação. Saldo 

remanescente.

I. O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil 

de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específi co, não se confundindo com índice de reajuste 

e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial da Lei n. 

6.194/1974 e aquelas que vedam o uso do salário mínimo como parâmetro de 
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correção monetária. Precedente da 2ª Seção do STJ (REsp n. 146.186/RJ, Rel. p/ 

Acórdão Min. Aldir Passarinho Junior, por maioria, julgado em 12.12.2001).

II. O recibo dado pelo benefi ciário do seguro em relação à indenização paga a 

menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que 

lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie.

III. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 296.675/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 

23.9.2002)

3.5. O que se pretende afi rmar - por mais que evidente -, na esteira de 

tantos precedentes da Corte, não é o desrespeito ao instituto da transação ou ao 

termo do acordo, mas sim a ideia de que a convenção - como todo contrato em 

geral - vale pelo que nele constar e deve sempre ser restritivamente interpretado, 

podendo a vítima de danos não ressarcidos buscar a composição judicialmente.

É óbvio, a meu juízo, que não há desprestígio nenhum à transação fi rmada, 

ela é válida e deve ser estimulada. O que não se permite é a vantagem indevida, 

fechando a porta do judiciário em casos tais.

Diga-se, ainda, e não se pode perder de vista, que todos os julgados aqui 

mencionados, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem 

causa, impuseram que do valor fi nal da condenação seja sempre deduzido o 

quantum recebido pelos autores quando da transação extrajudicial.

3.6. Na mesma linha é toda a doutrina, a começar pelo preciso magistério 

de Carvalho Santos, quanto à interpretação da transação e seus efeitos:

No tocante ao objeto sobre o qual versa a transação, todos são acordes em 

que a renúncia que é feita de todos os direitos, ações e pretensões não se estende 

senão ao que é relativo à dúvida que lhe deu causa. Trata-se, como se vê, de uma 

aplicação especial da regra de interpretação dos contratos, segundo a qual, por 

mais gerais que sejam os termos nos quais esteja redigida uma convenção, ela 

não compreende senão as coisas sobre as quais parece que as partes tiveram a 

intenção de contratar.

Por isso mesmo, por mais gerais que seja as cláusulas da transação, ainda que 

as partes declarem renunciar a seus direitos, ações e pretensões, acrescentando a 

expressão muito comum, em casos tais - quaisquer que sejam, ou outras expressões 

análogas, essas fórmulas não deverão ser tomadas ao pé da letra; a renúncia 

entender-se-á apenas secundum subjectam materiam, vale dizer - aplicar-se-á 

somente aos direitos contestados na questão ou no litígio que a transação visou 

prevenir ou terminar.
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(SANTOS, João Manuel de Carvalho, 1893-1956. Código civil brasileiro 

interpretado, principalmente do ponto de vista prático. Direito das obrigações. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1985, pp. 354/403)

Acerca da transação - espécie de negócio jurídico em torno da qual gira 

a controvérsia dos autos -, anoto que é ela extintiva de obrigações e alcançada 

por meio de concessões mútuas, cujo objetivo primordial é evitar o litígio 

ou colocar-lhe fi m. A extinção se exterioriza na forma de renúncia a direito 

patrimonial de caráter privado, disponível, portanto, conforme previsto na lei.

A transação, pois, é autêntico contrato bilateral, que depende da vontade 

de mais de um sujeito e gera efeitos sobre as esferas jurídicas de todos os que 

dela participarem, consequência lógica da realização das concessões mútuas, 

criando situação jurídico-material diferente daquela que existia antes.

O Código Civil de 2002 dispôs sobre a transação:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas.

Art.  841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a 

transação.

Acontece que haverá casos em que o acordo extrajudicial se apresentará 

extremamente desvantajoso, ou até mesmo prejudicial à parte hipossufi ciente 

da transação e, dessa forma, as portas do Judiciário não podem permanecer 

fechadas, sob o risco de perpetuar a desproporcionalidade entre o dano e o seu 

ressarcimento.

Nos casos mencionados acima, mostra-se desnecessária, inclusive, a 

demonstração da existência de má fé de um dos sujeitos ou averiguação de 

culpa, como é consenso em sede doutrinária. Nessa extensão, ainda que a 

conduta não seja ilícita, mas a atuação se verifi car em desconformidade com a 

boa-fé (objetiva), em princípio, continuará sendo geradora de responsabilidade.

Destarte, a possibilidade de petição judicial de composição dos danos 

porventura não ressarcidos emerge do próprio sistema jurídico e da rede 

principiológica que o cerca. É que, restando caracterizado o desrespeito à 

cláusula geral da boa-fé por uma das partes do negócio, tem o Judiciário o dever 

de rechaçar a conduta lesiva e restabelecer a paz social, por meio do retorno à 

situação originária ou pelo oferecimento de situação que compense o que foi 

perdido.
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4. Por derradeiro, importante assentar que prospera a alegação no sentido 

de que o desrespeito ao acordo fi rmado entre as partes signifi ca violação à coisa 

julgada, tendo em vista o fato de a transação produzir os efeitos inerentes àquele 

instituto.

Quanto ao ponto, esclareça-se, que no intuito de fixar os limites de 

vinculação oriundos da transação - cujas disposições passavam a reger as relações 

entre as partes, afastando-se os efeitos de eventual contrato fi xado anteriormente 

-, constava, no artigo 1.030 do Código Civil de 1916, que a transação produzia 

o efeito da coisa julgada.

Atestando a impropriedade da previsão referida, seja pela impossibilidade 

de emprestar a negócio jurídico não judicial os efeitos de instituto intimamente 

ligado ao processo, seja pela natureza constitucional da coisa julgada, a denunciar 

o tratamento incompatível da matéria com instrumento de direito material, o 

novo Código Civil não repetiu a regra.

Márcia Dinamarco expôs com clareza acerca do sentido do instituto 

da coisa julgada, em parecer cujo objeto era a determinação da ação judicial 

adequada à desconstituição de transação. Confi ra-se:

O jurista moderno já tem a maturidade suficiente, que o legislador de 1916 

não tinha, para saber que o “efeito de coisa julgada” atribuído pelo art. 1.030 do 

Código Civil à transação não se confunde com a verdadeira coisa julgada, garantida 

constitucionalmente e regida pela lei processual.

A dicção desse dispositivo é vista hoje como uma impropriedade verbal ou, ao 

menos, um exagero. A coisa julgada material, que pode constituir fundamento 

para rescindir, é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença, no dizer 

consagradíssimo de Liebman; ou a imunização por que passam esses efeitos, para 

que não mais possam ser questionados. Ela é uma inerência do exercício do poder 

estatal pelo juiz que profere a sentença, cuja autoridade valeria muito pouco se os 

efeitos desta pudessem ser indefi nidamente questionados no futuro.

Diferente é o valor e significado da autonomia da vontade, cultivado 

no art. 1.030 do Código Civil em nome do clássico pacta sunt servanda. 

Consequentemente, desconsiderar a substância do pactuado poderia implicar 

infringência a esse dispositivo da lei substancial, mas jamais à coisa julgada 

material, que tem outro fundamento político, outra inserção sistemática e outra 

disciplina legal.

(DINAMARCO, Márcia Conceição Alves. Transação, cabimento de ação rescisória 

ou anulatória. In: Revista de processo, v. 30, n. 128, p. 293-301, out. 2005)

Não deve ser acolhida, portanto, qualquer impugnação de lesão à coisa 

julgada.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

318

5. Quanto aos valores fi xados pelo acórdão a título de indenização pelos 

danos das vítimas, acaso acolhida a tese da possibilidade de serem arbitrados 

judicialmente, penso que o recurso também, não tem como prosperar.

Isto, porque, como sabido, no tocante ao valor fi xado a título de indenização 

por danos morais e materiais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o 

quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas 

hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-

se dos padrões de razoabilidade, o que certamente não se evidencia no presente 

caso, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

6. No que respeita à multa aplicada pelos embargos de declaração 

protelatórios e litigância de má-fé, também neste ponto não acolho o recurso, 

pela mesma impossibilidade de reanalisar o contexto fático-probatório dos autos 

ditada pela Súmula 7 deste Tribunal Superior.

Quanto à questão, manifestou-se o acórdão recorrido (fl s. 317/318):

No que tange à multa aplicada nos embargos de declaração. Não merece 

prosperar o recurso. Verifi ca-se adequada a aplicação da multa de 1 % sobre 

o valor da causa, levando-se em conta o caráter protelatório dos embargos 

de declaração interpostos pelo ora apelante. Ressalto que a sentença (fl . 195) 

refutou a preliminar de falta de interesse processual, suscitada pela apelante nos 

memoriais de fl . 161, sob fundamento de que a transação de fl s. 89/90 não fora 

feita com o Unibanco S/A, o que foi repisado na decisão que rejeitou os embargos 

(fl s. 210/211).

Extrai-se ainda, do acórdão proferido nos embargos de declaração 

interpostos pelo ora recorrente, o seguinte (e-fl s. 336/337):

Eminentes Colegas.

Meu voto é no sentido de rejeitar os presentes embargos de declaração.

A conclusão a que cheguei quando me deparei com os presentes embargos 

de declaração é a de que este recurso não tem outro motivo de existir senão para, 

manifestamente, protelar o andamento do feito.

Assim afi rmo, porque o ora embargante interpõe o presente recurso com a 

justifi cativa de que não houve manifestação acerca do Termo de Transação e 

Acordo, às fl s. 89/90.

Pois bem, a questão foi devidamente abordada no aresto ora embargado, 

sendo oportuno transcrever o seguinte trecho:

(...)
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Ressalto que o magistrado a quo já havia fi xado multa de 1% sobre o valor da 

causa ao ora embargante que, da mesma forma, alegou falta de manifestação na 

sentença acerca do referido Termo de Acordo.

O Banco apelou também quanto à fi xação da multa imposta pelo juízo de 1º 

grau, restando desprovido o recurso neste ponto.

Mas, nem com isso o apelante desistiu de interpor embargos declaratórios 

contra o acórdão ora embargado, suscitando a mesma omissão que apontara 

na sentença de primeiro grau. Portanto, evidente que a intenção do apelante 

é de modifi car o julgado, mas equivoca-se quando tenta fazê-lo por meio de 

embargos de declaração.

Por isso, face à evidente má-fé da embargante, necessária se faz a indenização 

da embargada pelos prejuízos que certamente sofreu com a protelação proposital 

do feito, em quantia equivalente a 20% sobre o valor da causa, corrigido 

monetariamente.

7. Pelo exposto, observada sempre a máxima vênia, divirjo do em. relator, 

para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para determinar seja 

decotado, do valor arbitrado pela instância de origem, o que foi objeto da 

transação, devidamente atualizado na forma da lei, mantido o acórdão quanto 

ao mais.

É o voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, peço a máxima 

vênia à divergência iniciada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, mas penso que 

essa interpretação de que o efeito da transação seria limitado à quitação do valor 

pago retiraria a força e a própria razão de ser dos dispositivos legais que regem 

a transação.

Com efeito, a transação de nada adiantaria ao responsável por um dano 

que se dispusesse a entrar em acordo com a vítima, poupando ambas as partes 

dos percalços de uma longa demanda judicial, estabelecendo a composição 

de comum acordo, se fosse estabelecido que essa transação não surtiria seu 

principal efeito, que é o de compor o litígio, e só teria validade para demonstrar 

o exato valor do pagamento ajustado naquela data.

No caso, foi amplíssima a quitação, como se lê do voto do Ministro Luis 

Felipe Salomão. Ela foi dada de forma plena, ampla, geral e irrevogável, quitação 
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dos prejuízos morais e materiais decorrentes do sinistro especificado, não 

cabendo com esse ato nenhum pleito em juízo ou fora deste.

Penso que essa conclusão em nada infi rma o precedente de relatoria do 

Ministro Ruy Rosado de Aguiar, porque naquela oportunidade cuidou-se de 

uma situação de efeitos progressivos da lesão que não haviam se evidenciado na 

época da transação, ou seja, depois da época em que foi feita a transação, surgiu 

uma consequência do evento danoso que ainda não havia se consolidado. Isso 

é comum em casos de acidentes, em que não se sabe, no primeiro dia, se serão 

necessárias novas cirurgias, por exemplo; isso poderia ser uma nova causa de 

pedir, um efeito de lesão desconhecido quando celebrada a transação. Não é o 

caso. Não se argumenta aqui que houvesse efeitos do ato ilícito desconhecidos 

quando da transação.

Portanto, penso que nos termos em que foi feita a transação, ela abarcava, 

de fato, todas as consequências do ilícito.

Com a máxima vênia à divergência, adiro ao voto do Relator.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: - Senhor Presidente, com a devida 

vênia dos Ministros Raul Araújo e Isabel Gallotti, fi lio-me ao posicionamento 

segundo o qual a declaração de plena e geral quitação deve limitar-se ao valor 

registrado. Entendo que esse posicionamento não implica afronta a dispositivos 

legais e corresponde à jurisprudência da Corte, que comporta apenas algumas 

exceções.

Quanto ao desconto do valor já recebido pela parte, observo que as 

instâncias ordinárias, tanto na sentença quanto no acórdão, determinaram não 

excluir o valor anteriormente recebido. Concluo, por isso, que levaram em conta 

o valor já recebido para a fi xação da indenização.

Também fi z um cálculo rápido. Os R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 

recebidos por meio do acordo firmado em 1999, atualizados pela SELIC, 

corresponderiam hoje a R$ 939.000,00 (novecentos e trinta e nove mil 

reais). Do mesmo modo, atualizei pela SELIC, a partir da data do acórdão, a 

quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) fi xada naquela decisão. Tal 

quantia corresponderia, hoje, a aproximadamente R$ 509.000,00 (quinhentos 

e nove mil reais). Em tais condições, o acordo foi em valor superior, como 

alertou o Ministro Raul Araújo. Não haveria como descontar o valor recebido 
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anteriormente. Tal circunstância reforça minha convicção no sentido de que as 

instâncias ordinárias, na fi xação do valor da indenização, consideraram a quantia 

anteriormente recebida.

Restaria saber, em conclusão, se o valor estabelecido representa uma justa 

reparação do dano. Mas tenho a impressão que, nesse ponto, o recurso especial 

subiu apenas pela divergência jurisprudencial. Por isso não haveria como 

examinar essa questão diante dos conhecidos óbices sumulares.

Acompanho o voto do Ministro Luis Felipe Salomão, divergindo, no 

entanto, de Sua Excelência apenas em relação ao desconto da importância 

recebida.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Trata-se de recurso especial 

interposto por Vânia Souza Holthausen e dois fi lhos menores, Gabrielly e 

Gerson, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

contra Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A. e Unibanco Seguros S.A., 

em decorrência do falecimento do marido e, respectivamente, pai dos autores, 

ao ser atingido por um tiro no interior de agência bancária, durante um assalto 

ocorrido em 11.12.1998.

Cinge-se a questão controvertida em saber se a despeito de as partes 

terem celebrado acordo menos de dois meses após a data dos fatos, ou seja, 

em 29.1.1999, pelo qual os autores receberam a importância de R$ 90.000,00 

(noventa mil reais), poderiam ingressar com ação indenizatória para apurar, 

a título de complementação, o real valor dos prejuízos advindos da morte da 

vítima.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o banco requerido 

ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

na proporção de 40% para a viúva e 30% para cada um dos fi lhos, sendo vedado 

o abatimento do valor referente à transação celebrada com a seguradora, bem 

como ao pagamento de pensão mensal, desde a data da citação, no valor de 3 

(três) salários mínimos para cada um dos 2 (dois) fi lhos do falecido até que eles 

completassem 25 anos ou se casassem, o que ocorrer primeiro (e-STJ, fl s. 226-

232).

Interposta apelação pelo Unibanco, ora recorrido, foi o recurso provido 

parcialmente pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sessão 
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realizada no dia 26.5.2004, apenas para reduzir o valor dos danos morais 

para R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), “quantia que será corrigida 

monetariamente pelo IGP-M a partir desta data, acrescidos de juros de mora de 

6% ao ano a partir da citação até a data em que entrou em vigor o atual Código 

Civil, quando então os juros passarão a ser de 12% ao ano” (e-STJ, fl . 318).

O relator do feito, Ministro Raul Araújo, apresentou seu bem lançado 

voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a 

improcedência do pleito indenizatório em relação à viúva e excluir a multa 

indenizatória de 20% sobre o valor da causa, esclarecendo, todavia, que os efeitos 

da transação não abrangeria os direitos indisponíveis de seus 2 (dois) fi lhos então 

menores (CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), os quais 

permanecem com a possibilidade de pleitear em juízo a reparação da forma mais 

ampla possível, tendo em vista, inclusive, a necessidade de autorização judicial e 

de intervenção do Ministério Público para validar o acordo, o que, no presente 

caso, não ocorreu.

Segundo consignou S. Excelência, “deve-se conferir plena validade à 

quitações que não apresentem qualquer situação peculiar que justifique a 

excepcional intervenção do Poder Judiciário, incentivando-se as composições 

extrajudiciais”, salientando, ainda, que, no caso, “houve prévia transação 

envolvendo as partes interessadas, com o pagamento de indenização ajustada 

em valor bem expressivo, visando justamente prevenir litígio, nos termos do art. 

1.025 do CC/1916, de redação igual ao do atual art. 840, a seguir transcrito: É 

lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”.

Concluiu assinalando a impossibilidade de, no caso, a viúva pleitear “nova 

indenização por danos materiais e outra reparação por danos morais, quando 

tais verbas já foram anteriormente expressamente recebidas e quitadas, em razão 

do mesmo infortúnio que ceifou a vida de seu marido”.

Por sua vez, o Ministro Luis Felipe Salomão pediu vista, ressaltando, 

inicialmente, sua preocupação com a dispersão da jurisprudência no Tribunal 

sobre a matéria, o que poderia comprometer os princípios da segurança jurídica, 

da isonomia e da efetividade do processo.

Seguindo na análise do recurso especial, destacou haver “uma diferença 

gritante entre o que foi concedido no acordo e os patamares usualmente fi xados”, 

absolutamente capazes, a seu juízo, “de legitimar o ajuizamento da ação, com o 

objetivo de reparar essa diferença”. Em abono de sua tese, trouxe à colação 
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diversos precedentes desta Corte, entre eles, o EREsp n. 292.974/SP, Relator 

o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, DJ de 15.9.2003, 

no qual fi cou asseverado que “a declaração de plena e geral quitação deve ser 

interpretada modus in rebus, limitando-se ao valor lá registrado. Em outras 

palavras, o recibo fornecido pelo lesado deve ser interpretado restritivamente, 

signifi cando apenas a quitação dos valores a que refere, sem obstar a propositura 

de ação para alcançar a integral reparação dos valores a que refere, sem obstar a 

propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos com o 

acidente.”

Sublinhou que, na espécie, ao verifi car a adequação do valor acordado por 

meio do instrumento de transação, que serviria como reparação pelos danos 

sofridos pela morte do esposo e pai das vítimas, percebe-se “haver uma diferença 

gritante entre o que foi concedido no acordo e os patamares usualmente fi xados, 

absolutamente capazes (...) de legitimar o ajuizamento da ação, com o objetivo 

de reparar essa diferença.”

Na sua compreensão, o que se pretende afirmar, no caso, “não é o 

desrespeito ao instituto da transação ou ao termo do acordo, mas sim a ideia 

de que a convenção - como todo contrato em geral - vale pelo que nele constar 

e deve sempre ser restritivamente interpretado, podendo a vítima de danos não 

ressarcidos buscar sua composição judicialmente”. (grifo do original)

Discorreu, ainda, o ilustre Ministro acerca da responsabilidade dos bancos 

por assaltos ocorridos no interior de suas agências, segundo entendimento 

pacifi cado neste Tribunal.

Invocou o magistério de Carvalho Santos e de Cândido Rangel 

Dinamarco, este último quanto aos efeitos da coisa julgada na transação, para 

então concluir no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial, “apenas 

para determinar seja decotado do valor arbitrado pela instância de origem o que 

foi objeto da transação, devidamente atualizado na forma da lide, mantido o 

acórdão quanto ao mais.”

Diante da relevância da matéria controvertida e dos consistentes 

fundamentos apresentados nos votos que me antecederam, formulei pedido de 

vista a fi m de melhor examinar o tema.

Inicio por dizer da difi culdade que reside na formulação de uma tese que 

possa contemplar a solução de todas as controvérsias envolvendo a matéria, 

seja no sentido de dar plena validade à quitação como forma de extinção da 
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obrigação, seja para considerar que a declaração de plena e geral quitação deve 

ser interpretada sempre de maneira restritiva, considerando apenas o valor nela 

lançado.

Sem olvidar que o escopo da transação é prevenir ou terminar litígio 

mediante concessões mútuas (art. 840 do CC), o que aliás é incentivado pelo 

sistema, penso que a interpretação deste dispositivo não pode prescindir da 

análise da conduta das partes, em cada caso concreto, sob a perspectiva, entre 

outros, do princípio da boa-fé, previsto no art. 113 do CC, que deve nortear 

a celebração de contratos, de um modo geral, desde os acontecimentos que 

precedem a sua formação até a execução da obrigação a que se propõem.

Nesse mesmo sentido, consagrando a boa-fé objetiva como cláusula geral, 

cumpre destacar, ainda, o art. 422 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que 

“os contratantes serão obrigados a guardar assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

A regra jurídica em destaque trata da boa-fé objetiva, pois é classifi cada 

como regra de conduta, ou seja, impõe aos contratantes um agir de acordo com 

os princípios de boa-fé e probidade, que podem ser traduzidos em agir com 

colaboração mútua, lealdade, razão, ética, conforme os bons usos e costumes, 

baseados na confi ança recíproca.

É de se ter presente, ainda, que o princípio da autonomia da vontade traz 

em seu bojo a necessidade de que o contrato, para produzir todos os seus efeitos, 

deve traduzir a liberdade de contratar das partes no momento da realização do 

negócio jurídico, daí que, em harmonia com o tema em discussão, prevê o art. 

849 que “a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à 

pessoa ou coisa controversa.”

A partir destas breves considerações, e sem a pretensão de exaurir a 

questão, observo que, para haver concessões mútuas que possam legitimar a 

transação como meio de obter quitação e, consequentemente, de extinguir a 

obrigação, faz-se necessário que as partes envolvidas no contrato tenham a plena 

consciência do objeto da negociação, bem como do seu real alcance.

Sob esse prisma, sempre que a parte demandar com base no 

desdobramento causal do acidente, invocando fatos ou despesas dos quais 

não tinha conhecimento no momento da celebração da transação, e que não 

poderiam ser presumidos, deverá ser admitido o ajuizamento de ação buscando 

a complementação da indenização, em observância ao princípio da reparação 

integral.
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Diversamente, na hipótese em que o acordo ocorrer em data posterior 

à consolidação dos efeitos do acidente, em princípio, a possibilidade de 

reivindicação da complementação dos valores pagos dependerá, necessariamente, 

da demonstração de que, à época da transação, o celebrante não tinha ciência da 

real extensão dos danos causados ou, ainda, que foi induzido a erro pelo devedor 

que, de forma deliberada e sem observância ao princípio da boa-fé, ofereceu-

lhe como pagamento dos prejuízos experimentados quantia que, sabidamente, 

destoava dos parâmetros indenizatórios para casos semelhantes, tornando o 

ajuste extremamente desvantajoso para o credor.

Nessa ordem de ideias, a previsão legal de que a declaração de quitação 

deve ser interpretada restritivamente (art. 843 do CC), a meu sentir, não impõe, 

necessariamente, o entendimento de que o recibo fornecido pela vítima ou 

por familiar seu só vale pelo que nele consta, havendo a necessidade de que a 

aplicação do referido dispositivo ocorra de forma conjugada com os critérios 

acima mencionados, relacionados à conduta das partes e à compreensão do que 

efetivamente estava sendo transacionado, sob pena de desprestígio do instituto 

da transação, o que iria, inclusive, na contra-mão da moderna tendência do uso 

da conciliação como forma de extinção de litígios.

Observo, outrossim, que a hipótese não se subsume aos precedentes de 

indenização tarifada pelo extravio de mercadoria transportada por via aérea 

ou do seguro DPVAT, nos quais a reparação deve ser integral, já que nesses 

casos o que se discute é o limite da indenização fi xada previamente por lei e 

não a validade de um acordo fi rmado entre as partes com o intuito de prevenir 

demanda futura.

Passando ao exame do caso concreto, relembro que o acordo entre as partes, 

com o efeito de renúncia ao direito de ação, foi celebrado originariamente em 

29.1.1999, pelo qual a mãe recebeu a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais).

Esse valor atualizado até 22.4.2016, acrescido de juros de mora de 0,5% 

até a vigência do Código Civil de 2002 e de 1% a partir de então, alcança a 

importância de R$ 331.808,86 (trezentos e trinta e um mil oitocentos e oito 

reais e oitenta e seis centavos), segundo planilha de cálculo no sítio do TJDFT, 

não confi gurando, a meu ver, valor ínfi mo ou irrisório, que autorize pressupor 

que, à época da celebração do ajuste, tenham sido desrespeitados os princípios 

da probidade e da boa-fé, ou ainda que a autora tenha sido induzida a erro 

ou que a sua manifestação de vontade estivesse viciada por dolo ou má-fé da 

seguradora.
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Desse modo, pedindo vênia ao Ministro Luis Felipe Salomão, entendo 

que, no caso, a autora não poderia ingressar com ação indenizatória para 

apurar, a título de complementação, o valor que reputava devido pelos prejuízos 

advindos da morte de seu marido, apenas movida pelo sentimento de que 

poderia ter feito um acordo melhor, visto que aquele que foi fi rmado entre as 

partes teve, efetivamente, o objetivo de por fi m ao litígio mediante concessões 

mútuas, regra geral da transação, não podendo, por esse motivo, ser interpretado 

restritivamente.

Ante o exposto, pelos fundamentos expendidos, eu acompanhando 

integralmente o voto do relator, Ministro Raul Araújo, no sentido de dar parcial 

provimento ao recurso especial, reconhecendo a improcedência da ação em 

relação à Sra. Vânia Souza Holthausen.

RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466-SC (2011/0206089-7)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Brasil Telecom S/A

Advogado: Renato Marcondes Brincas e outro(s)

Recorrido: Osni de Barros

Advogado: Claiton Luis Bork e outro(s)

Interes.: Defensoria Pública da União - “Amicus Curiae”

Advogado: Defensoria Pública da União

EMENTA

Recurso especial representativo da controvérsia. Processual Civil. 

Telefonia. Contrato de participação fi nanceira. Complementação 

de ações. Liquidação de sentença. Honorários periciais. Encargo do 

vencido.

1. Para fi ns do art. 543-C do CPC:

(1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir 

do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários 

devidos ao perito que elabora a memória de cálculos”.
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(1.2) “Se o credor for benefi ciário da gratuidade da justiça, pode-

se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”.

(1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais”.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Para os efeitos do artigo 543-C, do CPC, foram defi nidas as seguintes teses: 

(i.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para 

o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a 

memória de cálculos”; (i.2) “Se o credor for benefi ciário da gratuidade da justiça, 

pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”; (i.3) 

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), 

incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Os Srs. Ministros 

Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Raul Araújo votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília (DF), 14 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Presidente

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 21.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil para a consolidação 

do entendimento desta Corte sobre as seguintes questões jurídicas:
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(i) atribuição do encargo de antecipar os honorários periciais ao autor da 

liquidação de sentença, no caso de perícia determinada de ofício;

(ii) possibilidade de atribuição do encargo ao réu, na hipótese em que o 

autor seja benefi ciário da gratuidade da justiça.

No caso dos autos, Brasil Telecom S/A insurge-se contra acórdão do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina, assim sintetizado em sua ementa:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Complementação de 

ações. Determinada, de ofício, realização de perícia para apurar o valor real 

devido. Controvérsia entre as partes. Honorários periciais a serem arcados pelo 

réu, pois autor benefi ciário da justiça gratuita. Recurso provido. (fl . 354)

Em suas razões, a parte recorrente sustentou violação, dentre outros, ao art. 

33 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que caberia ao autor da 

liquidação de sentença antecipar os honorários do perito, pois a prova pericial 

fora determinada de ofício.

O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (fl . 377).

Por iniciativa deste relator (fl . 392), facultou-se a intervenção, na qualidade 

de amicus curiae, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e da Defensoria 

Pública da União - DPU.

A OAB declinou de apresentar razões escritas (cf. fl. 511) e a DPU 

sustentou que “em nenhuma hipótese, deverão os cursos referentes à perícia recair 

naquele a quem foi assegurada a isenção” (fl . 504).

O Ministério Público Federal opinou, em tese, pela atribuição do ônus à 

parte autora, salvo nos casos de gratuidade da justiça. No caso concreto, pelo 

conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, 

inicio analisando as teses a serem consolidadas para os efeitos do art. 543-C do 

Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos arts. 286 e 459, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, a regra no processo civil brasileiro é que o autor apresente pedido 

certo e determinado, e que o juiz, por conseguinte, profi ra sentença líquida.
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A propósito, confi ra-se a redação dos referidos dispositivos legais:

Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular 

pedido genérico: (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1º.10.1973)

I - nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens 

demandados; (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1º.10.1973)

II - quando não for possível determinar, de modo defi nitivo, as conseqüências 

do ato ou do fato ilícito; (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1º.10.1973)

III - quando a determinação do valor da condenação depender de ato que 

deva ser praticado pelo réu. (Redação dada pela Lei n. 5.925, de 1º.10.1973)

Art. 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em 

parte, o pedido formulado pelo autor. Nos casos de extinção do processo sem 

julgamento do mérito, o juiz decidirá em forma concisa.

Parágrafo único. Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao 

juiz proferir sentença ilíquida.

De todo modo, ainda que o juiz profi ra sentença ilíquida, somente haverá 

necessidade de se instaurar a fase autônoma de liquidação nas hipóteses em 

que a determinação do quantum debeatur envolver cálculos complexos, que 

extrapolem a aritmética elementar, conforme se verifica no art. 475-B do 

Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas 

de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma 

do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e 

atualizada do cálculo. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 1º. Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados 

existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, 

poderá requisitá-los, fi xando prazo de até trinta dias para o cumprimento da 

diligência. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 2º. Se os dados não forem, injustifi cadamente, apresentados pelo devedor, 

reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem 

pelo terceiro, confi gurar-se-á a situação prevista no art. 362. (Incluído pela Lei n. 

11.232, de 2005)

§ 3º. Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória 

apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exeqüenda 

e, ainda, nos casos de assistência judiciária. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 4º. Se o credor não concordar com os cálculos feitos nos termos do § 3º deste 

artigo, far-se-á a execução pelo valor originariamente pretendido, mas a penhora 
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terá por base o valor encontrado pelo contador. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 

2005)

A partir da Lei n. 11.232/2005, portanto, a fase autônoma de liquidação de 

sentença fi cou restrita a apenas duas hipóteses:

(a) liquidação por arbitramento, quando se faz necessário perícia para a 

determinação do quantum debeatur;

(b) liquidação por artigos, quando necessário provar fato novo.

Apesar da excepcionalidade da fase autônoma de liquidação, identifi cou-

se no Núcleo de Recursos Repetitivos - NURER/STJ a subida de uma 

multiplicidade de recursos especiais oriundos de processos nessa fase processual, 

principalmente nas demandas por complementação de ações de empresas de 

telefonia, uma das maiores demandas de massa do STJ, em número de recursos.

Tornou-se necessário, portanto, consolidar os entendimentos desta Corte 

Superior sobre o tema pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil.

Com esse propósito, a Segunda Seção desta Corte decidiu que, nas 

demandas por complementação de ações, a apuração do quantum debeatur 

depende, em regra, de cálculos aritméticos elementares, dispensando, portanto, a 

fase autônoma de liquidação.

O acórdão paradigma da tese foi lavrado nos seguintes termos:

Recurso especial representativo da controvérsia. Processual Civil. Brasil 

Telecom S/A. Contrato de participação fi nanceira. Complementação de ações. 

Cumprimento de sentença. Desnecessidade de liquidação de sentença.

1. Para fi ns do art. 543-C do CPC: O cumprimento de sentença condenatória de 

complementação de ações dispensa, em regra, a fase de liquidação de sentença.

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.387.249/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 

DJe 10.3.2014)

No caso dos autos, a parte autora, vencedora da demanda, obteve, por força 

do art. 475-B, § 1º, do Código de Processo Civil, os documentos necessários 

para o cálculo do valor exequendo.

Com base nesses documentos, elaborou memória de cálculos (fl s. 324/327) 

e apresentou pedido de cumprimento de sentença, apontando um crédito 

exequendo de R$ 40.695,91.
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O juízo de origem, porém, em vez de determinar o processamento do 

pedido pelo rito do art. 475-J et seq. do Código de Processo Civil, preferiu 

realizar a liquidação do julgado para realizar perícia, sob o argumento de que 

haveria controvérsia sobre o montante do débito.

Ora, a liquidação por arbitramento só é necessária quando a perícia se 

mostrar imprescindível para a apuração do quantum debeatur.

Tratando-se de meros cálculos aritméticos, a liquidação se processa 

extrajudicialmente, por cálculos do credor, instaurando-se logo em seguida 

o cumprimento de sentença, conforme decidido no REsp 1.387.249/SC, 

supracitado.

A existência de discussão acerca da memória de cálculos não é razão 

sufi ciente para a liquidação por arbitramento, pois a sede própria para tal 

controvérsia é a impugnação ao cumprimento de sentença.

No caso dos autos, como credor já havia elaborado a memória de cálculos, 

o mais adequado seria prosseguir com o cumprimento de sentença pelo rito do 

art. 475-J, et seq., do Código de Processo Civil.

É importante frisar esse aspecto, porque o uso da liquidação por 

arbitramento em lugar da liquidação por cálculos do credor abre mais uma 

via de acesso às instâncias recursais para discutir questões interlocutórias, 

prolongando a resolução defi nitiva do litígio, o que não ocorreria na liquidação 

por cálculos do credor, que é extrajudicial, concentrando-se a controvérsia na 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Apesar da relevância dessa questão procedimental, as partes não a 

suscitaram na origem, limitando-se a devolver a esta Corte Superior a 

controvérsia acerca dos honorários periciais.

Assim, em respeito aos limites da devolutividade recursal, o presente 

julgamento será limitado à questão efetivamente impugnada pela parte ora 

recorrente.

Pois bem, na fase de conhecimento, o ônus relativo ao pagamento dos 

honorários periciais é distribuído entre as partes de acordo com as seguintes 

regras do Código de Processo Civil:

Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes 

prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-

lhes o pagamento desde o início até sentença fi nal; e bem ainda, na execução, até 

a plena satisfação do direito declarado pela sentença.
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§ 1º. O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato 

processual.

§ 2º. Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o 

juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios. [...]. (sem grifos no original)

(...)

Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver 

indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo 

autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.

(...)

Verifi ca-se nos dispositivos legais acima transcritos que as despesas para a 

prática dos atos processuais são antecipadas pela parte neles interessada (cf. arts. 

19 e 33), mas o débito relativo a tais despesas sempre é imputado, no fi nal do 

processo, a parte vencida, perdedora da demanda (cf. art. 20).

Quanto a esse último ponto, cumpre transcrever a doutrina do célebre 

Giuseppe Chiovenda, que inspirou o Código de Processo Civil de 1973, verbis:

A parte vencida é condenada ao pagamento das custas do processo [...].

O fundamento dessa condenação é o fato objetivo da derrota; e a justifi cação 

desse instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição 

patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o 

emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão, e por ser, de 

outro turno, interesse do comércio jurídico que os direitos tenham um valor tanto 

quanto possível nítido e constante [...].

(Instituições de Direito Processual Civil, vol. III - As relações processuais. A 

relação processual ordinária de cognição. 2ª ed. Tradução de Paulo Capitanio. 

Notas de Enrico Tullio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998, p. 242, sem grifos no 

original)

Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem 

tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem 

defi nição sobre quem “tem razão”, ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma 

diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de 

que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.
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Os que sustentam essa ideia, argumentam que o autor é a única parte 

interessada na liquidação, logo, pelas regras dos arts. 19 e 33 do Código de 

Processo Civil, deve antecipar os honorários periciais.

Nesse sentido, encontra-se o seguinte julgado desta Corte Superior, litteris:

Civil e Processual. Agravo regimental. Liquidação por arbitramento. Honorários 

periciais. Ônus do pagamento. Art. 33 do CPC.

I. Compete ao autor exeqüente o ônus do pagamento dos honorários periciais, 

na liqüidação por arbitramento (art. 33 do CPC).

II. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 967.958/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

DJ 19.11.2007)

Porém, numa visão solidarista do processo (cf. REsp 1.385.932/RJ, de 

minha relatoria), não parece adequado dizer que apenas o autor tenha interesse 

na liquidação do julgado.

A reforma processual advinda da Lei n. 11.232/2005 evidencia, em vários 

dispositivos legais, que ambas as partes tem o dever de cooperação na fase de 

cumprimento do julgado, em respeito à autoridade das decisões judiciais.

O art. 475-J do CPC, por exemplo, comina multa ao devedor que não 

pague espontaneamente a condenação no prazo de 15 dias, denotando que a 

conduta legitimamente esperada do vencido é o cumprimento espontâneo do 

julgado.

Outro exemplo é o art. 475-L do CPC, que obriga o devedor a indicar a 

quantia que entende devida ao credor, quando for alegado excesso de execução.

Depreende-se desses e de outros dispositivos legais que a lei presume 

o interesse do devedor no cumprimento do julgado, de forma que eventual 

conduta contrária não pode ser amparada pelo direito.

Sob esse prisma, cumpre transcrever a doutrina de ARAKEN DE ASSIS:

Em princípio, ocupa o polo ativo da relação processual liquidatória o credor, 

interessado na realização do crédito; e o polo passivo, o devedor. Por tal motivo, o 

art. 475-B, caput, alude a “credor”, na liquidação por cálculo.

Entretanto, o vencido também exibe pretensão à liquidação. É óbvio o 

interesse em solver a dívida, forçadamente no caso de recusa (art. 334 do CC-

2002), e, para tal fi nalidade, impõe-se estabelecer seu valor. Aliás, o objetivo de 

promover o cumprimento espontâneo do comando judiciário recebeu o auxílio 

da multa do art. 475-J, caput.
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Todavia, a Lei n. 11.232/2005 revogou as disposições que aludiam ao devedor 

na posição de liquidante. E há uma razão presumível para semelhante omissão. 

Tratando-se de dívida liquidável através de simples cálculos aritméticos, basta o 

vencido depositar a quantia reputada devida nos autos (os originais, na execução 

defi nitiva, ou os que se formarem para execução provisória), juntando a planilha 

a que se refere o art. 475-B, caput. Tal iniciativa gerará um incidente [...], a ser 

equacionado mediante decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento 

(art. 522, caput). Cabe ao juiz, comunicado o depósito, colher a manifestação 

do credor acerca da sufi ciência, no prazo de cinco dias. Do vitorioso concebem-

se duas atitudes: concordar com o depósito, requerendo seu levantamento 

(art. 709, parágrafo único), hipótese em que o juiz extinguirá a execução; (b) 

discordar do depósito, hipóteses que o juiz decidirá conforme o art. 581, admitido 

o levantamento da parte incontroversa. A falta de pronunciamento do credor, no 

prazo de cinco dias, equivale a concordância.

Por outro lado, mostrando-se necessária outra modalidade de liquidação 

(arbitramento ou artigos), e subsistindo a pretensão de liquidar, o devedor 

exercerá tais pretensões na forma do procedimento adiante explicado. Por essa 

razão, o art. 475-A, § 1º, alude à “intimação da parte”, pressupondo a possibilidade 

de o vencido tomar a iniciativa de liquidar por arbitramento ou por artigos, e, não, 

à intimação do “réu”, como constava no revogado art. 603.

(Manual da execução. 14a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 333 s.)

Cai por terra, desse modo, o argumento de que o credor teria que antecipar 

os honorários periciais, por ser o único interessado na liquidação do julgado.

Na verdade, o interesse no cumprimento de sentença transitada em julgado 

é de ambas as partes.

Noutro passo, o art. 33, in fi ne, do CPC, que atribui ao autor o encargo de 

antecipar os honorários periciais na hipóteses em que a perícia é determinada a 

requerimento de ambas as partes, deve ser interpretado sistematicamente com o 

art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa o débito ao vencido.

Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na 

demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para 

depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve 

suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o 

trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, 

que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a 

demanda.
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Sob esse prisma, confi ram-se os seguintes precedentes desta Corte:

Agravo regimental. Recurso especial. Processual Civil. Brasil Telecom S/A. 

Liquidação por arbitramento. Honorários periciais. Antecipação. Encargo do 

executado. Precedente específico desta Corte. Recurso protelatório. Agravo 

regimental desprovido, com aplicação de multa.

(AgRg no REsp 1.216.461/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, DJe 27.9.2012)

Processual Civil. Recurso especial. Honorários do perito. Cabimento. Inclusão 

no cálculo de liquidação da sentença. Precedentes.

1. Na jurisprudência do STJ está fi rmado o entendimento de que a despesa 

com os honorários do perito, assim como as custas e despesas processuais, deve 

ser incluída no cálculo de liqüidação da sentença e imposta ao sucumbente.

2. O entendimento exarado pela Corte Especial no EREsp 541.024/RS de 

que “descabe transferir do exeqüente para o executado o ônus do pagamento 

de honorários devidos ao perito que elabora os cálculos de liquidação de 

sentença”, não se aplica à hipótese de liquidação de sentença por artigos, no 

qual a nomeação de expert é imprescindível à apuração dos valores relativos à 

condenação.

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp 993.559/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 

10.11.2008)

Previdenciário. Execução de sentença. Perícia. Determinação pelo juiz. 

Honorários. Encargo do executado. CPC, art. 19, 20 e 33.

“Em sede de execução de sentença, se o executado impugna os cálculos 

oferecidos pelo exequente e o Juiz ordena a realização de perícia para esclarecer a 

controvérsia, o executado, sucumbente no processo de conhecimento, deve arcar 

com as despesas dos honorários periciais.” Inteligência dos arts. 19, 20 e 33, do 

Código de Processo Civil. (Precedente REsp 116.448/SP) Recurso conhecido, mas 

desprovido.

(REsp 117.976/SP, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 

29.11.1999)

Processual Civil. Execução de sentença. Pericia. Determinação pelo juiz. 

Honorários. Encargo do executado. CPC, arts. 19, 20 e 33. - Em sede de execução 

de sentença, se o executado impugna os cálculos oferecidos pelo exequente e 

o juiz ordena a realização de pericia para esclarecer a controvérsia, o executado, 

sucumbente no processo de conhecimento, deve arcar com as despesas dos 

honorários periciais.
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- Inteligência dos arts. 19, 20, e 33, do Código de Processo Civil.

- Recurso especial não conhecido.

(REsp 116.448/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 22.4.1997, 

DJ 16.6.1997)

Quanto a este último julgado, merece transcrição o seguinte trecho do voto 

do relator, verbis:

Ora, o art. 33, do CPC, há de ser interpretado de modo sistemático, em 

harmonia com os demais preceitos processuais que tratam de despesas do 

processo.

Na fase de liquidação de sentença, já se encontram defi nidos no processo 

quem foi vencedor e quem foi vencido. E nos termos do art. 20, do CPC, incumbe 

ao vencido arcar com as despesas do processo.

Uma questão que merece referência, embora não seja objeto dos presentes 

autos, é o procedimento a ser adotado no caso de recusa do vencido em antecipar 

o pagamento dos honorários periciais.

Vislumbram-se duas possibilidades.

O expert pode aceitar receber seus honorários ao fi nal, como crédito contra 

a parte vencida, caso em que a instrução prossegue.

Ou, recusando o expert, frustra-se a prova pericial, devendo-se imputar as 

consequências da não realização da perícia à parte vencida, que, presumivelmente, 

tinha interesse na realização da prova, mas recusou-se a custeá-la.

A liquidação se resolve, portanto, presumindo-se verdadeira a quantia que 

o parte autora estima correta, presunção que é relativa, sujeitando-se ao juízo de 

verossimilhança dos magistrado.

De outra parte, cumpre esclarecer que, na liquidação por cálculos do credor, 

a memória de cálculos deve ser elaborada extrajudicialmente pelo próprio credor.

A propósito, confi ra-se a redação do art. 475-B do Código de Processo 

Civil:

Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas 

de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma 

do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e 

atualizada do cálculo. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 1º Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados 

existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, 
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poderá requisitá-los, fi xando prazo de até trinta dias para o cumprimento da 

diligência. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 2º Se os dados não forem, injustifi cadamente, apresentados pelo devedor, 

reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem 

pelo terceiro, confi gurar-se-á a situação prevista no art. 362. (Incluído pela Lei n. 

11.232, de 2005)

§ 3º Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória 

apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exeqüenda 

e, ainda, nos casos de assistência judiciária. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 2005)

§ 4º Se o credor não concordar com os cálculos feitos nos termos do § 3º deste 

artigo, far-se-á a execução pelo valor originariamente pretendido, mas a penhora 

terá por base o valor encontrado pelo contador. (Incluído pela Lei n. 11.232, de 

2005)

Isso, porque, tratando-se de aritmética elementar (soma, subtração, divisão 

e multiplicação), sequer haveria necessidade da contratação de um profi ssional 

para a elaboração da conta, podendo a memória de cálculos ser elaborada 

diretamente pela parte ou por seu advogado.

Porém, o credor, não raras vezes, contrata um expert para elaborar a planilha 

e pleiteia a condenação do vencido ao pagamento de mais essa despesa.

Em tais casos, esta Corte Superior uniformizou o entendimento de que 

o encargo já foi atribuído pelo CPC ao credor, sendo descabido transferi-lo ao 

devedor.

A propósito, transcrevem-se os precedentes da Corte Especial do STJ:

Processo Civil. Embargos de divergência. Execução de título judicial. Cálculos 

de liquidação. Honorários do perito. Precedente da Corte Especial.

1. A Corte Especial, julgando o EREsp 450.809/RS em 23.10.2003, firmou 

entendimento de que descabe transferir do exequente para o executado o ônus 

do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora os cálculos de 

liquidação de sentença.

2. Embargos de divergência improvidos.

(EREsp 541.024/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 

15.2.2006, DJ 27.3.2006)

Embargos de divergência. Liquidação. Artigo 604 do CPC. Redação dada pela 

Lei n. 8.898/1994. Pretensão do exequente de que os salários periciais sejam 

suportados pelo executado. Não cabimento. Iterativos precedentes.

A interpretação do artigo 604 do Código de Processo Civil, com a redação dada 

pela Lei n. 8.898/1994, é no sentido de que o responsável pelo pagamento das 
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custas periciais deve ser o próprio credor, a quem é atribuído elaborar a conta 

e propor diretamente a demanda executiva. Com efeito, considerando que a lei 

não exige a contratação de contador para elaboração da memória discriminada 

e atualizada do cálculo, não cabe ao executado pagar por despesas facultativas 

devidas em virtude da contratação, pelo exequente, de perito contábil para 

realização do referido cálculo.

Esse modo de pensar ajusta-se a recente pronunciamento desta Corte 

Superior de Justiça, ao pontifi car que “a regra insculpida no art. 604 do CPC, 

determinando ao credor a apresentação de cálculos atualizados, quando eles 

dependerem de simples operação aritmética, prefere aquela prevista no art. 20, 

§ 2º ou mesmo a do art. 33 do mesmo Estatuto Legal porque, além de posterior e 

específi ca, visando a dar maior celeridade ao processo, atribui, com exclusividade, 

ao exequente a tarefa de apresentar a conta, sendo descabido pretender debitar 

ao executado eventuais gastos efetuados com profi ssional habilitado para esse 

fim. Nesse caso a perícia realizada não é a do processo civil, sob o crivo do 

contraditório, mas, ao contrário, é de cunho eminentemente particular e, como 

tal, deve ser suportada pela pessoa que nela tem interesse” (REsp 443.350/RS, Rel. 

Min. Fernando Gonçalves, DJ de 4.11.2002). Iterativos precedentes.

Na hipótese em exame a exequente, benefi ciária da Justiça Gratuita, poderia 

valer-se da realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do 

Juízo, consoante orientação dominante desta egrégia Corte.

Embargos de divergência de Hesperia Rafaeli de Araújo rejeitados.

(EREsp 450.809/RS, Rel. Ministro Franciulli Netto, Corte Especial, DJ 9.2.2004)

Esses precedentes, frise-se, dizem respeito à liquidação por cálculos do 

credor.

Para a liquidação por fase autônoma, aplicam-se os precedentes específi cos 

anteriormente transcritos.

Propõe-se, portanto, a consolidação das teses nos seguintes termos:

(i) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente 

para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que 

elabora a memória de cálculos;

(ii) Se o credor for benefi ciário da gratuidade da justiça, pode-se determinar 

a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

(iii) Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Nas teses (i) e (ii), supra, consolidou-se o entendimento já fi rmado pela 

Corte Especial, nos EREsp 541.024/RS e 450.809/RS, supracitados, a respeito 

da liquidação por cálculos do credor.
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Na tese (iii), propõe-se o entendimento a ser consolidado para as demais 

espécies de liquidação.

Caberia inserir mais uma tese, referente à hipótese em que o vencido na 

demanda é benefi ciário da gratuidade da justiça, a exemplo da tese (ii).

Porém, nas demandas por complementação de ações, a parte vencida é a 

companhia telefônica, que evidentemente não é benefi ciária da gratuidade da 

justiça.

Uma última questão a ser analisada é a aplicação das teses acima às 

demandas em que a Fazenda Pública é parte.

Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da 

obrigação de antecipar os honorários periciais.

A propósito, transcreve-se o teor da súmula:

Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fi ca sujeita à 

exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda 

Pública, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os 

honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela 

parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público.

Passando ao caso concreto, constata-se, como já dito alhures, que o próprio 

credor elaborou a memória de cálculos e apresentou o pedido de cumprimento 

de sentença, mas o juízo de origem preferiu realizar perícia, processando o 

pedido como uma liquidação por arbitramento.

Assim, tratando-se de liquidação por arbitramento, aplica-se terceira tese 

acima consolidada, para atribuir à companhia recorrente, devedora do título 

executivo judicial, o encargo de antecipar os honorários periciais.

Dessarte, ainda que por outros fundamentos, mantém-se o dispositivo do 

acórdão recorrido, negando-se provimento ao recurso especial.

Ante o exposto, voto nos seguintes termos:

(i) Para os fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil:

(i.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente 

para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que 

elabora a memória de cálculos”;
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(i.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se 

determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”;

(i.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou 

por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

(ii) Caso concreto: nega-se provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.373.438-RS (2013/0067213-8)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Brasil Telecom S/A

Advogados: João Paulo Ibanez Leal

Angela Ibanez Leal

Martha Ibanez Leal

Lauro Saraiva Teixeira Junior e outro(s)

Recorrido: Germano Sonaglio

Advogados: Mauricio Dal Agnol

Rodrigo Tonial e outro(s)

Interes.: Comissão de Valores Mobiliários - CVM - “Amicus Curiae”

Repr. por: Procuradoria-Geral Federal

EMENTA

Recurso especial representativo da controvérsia. Empresarial e 

Processual Civil. Telefonia. Complementação de ações. Juros sobre 

capital próprio. Cumulação com dividendos. Cabimento. Pedido 

implícito. Decorrência lógica do pedido de complementação de 

ações. Inclusão no cumprimento de sentença sem previsão no título 

executivo. Ofensa à coisa julgada.

1. Para fi ns do art. 543-C do CPC:

1.1. Cabimento da cumulação de dividendos e juros sobre capital 

próprio.
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1.2. Nas demandas por complementação de ações de empresas de 

telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros 

sobre capital próprio independentemente de pedido expresso.

1.3. Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros 

sobre capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à 

complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.

2. Caso concreto:

2.1. Inviabilidade de se alterar, na fase de cumprimento de 

sentença, o valor patrimonial da ação defi nido expressamente no título 

executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.2. Descabimento da inclusão dos juros sobre capital próprio no 

cumprimento de sentença sem previsão expressa no título executivo.

2.3. Incidência do óbice da Súmula 211/STJ no que tange à 

alegação relativa ao termo ad quem dos dividendos.

2.4. “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da 

impugnação ao cumprimento de sentença”.

2.5. “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que 

parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com 

base no art. 20, § 4º, do CPC” (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-

C).

3. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 

parcial provimento ao recurso para decotar do cumprimento de sentença os juros 

sobre capital próprio, bem como para excluir a condenação da ora recorrente ao 

pagamento de honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Para os efeitos dos artigo 543, C, do Código de Processo Civil, foram 

defi nidas as seguintes teses: i.1. Cabimento da cumulação de dividendos e 

juros sobre capital próprio. i.2. Nas demandas por complementação de ações 

de empresas de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos 
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e juros sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. i.3. 

Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio 

no cumprimento da sentença condenatória à complementação de ações sem 

expressa previsão no título executivo. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 

Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Nancy 

Andrighi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti e Raul Araújo votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 11 de junho de 2014 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 17.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil para a consolidação 

do entendimento desta Corte sobre as seguintes questões jurídicas:

(i) possibilidade de cumulação de dividendos e juros sobre capital próprio;

(ii) possibilidade de inclusão de juros sobre capital próprio nos cálculos 

exequendos sem previsão no título executivo judicial.

No caso dos autos, Brasil Telecom S/A insurge-se contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, assim sintetizado em sua ementa:

Agravo. Negativa de seguimento a agravo de instrumento mediante decisão 

monocrática. Ação de complementação acionária. Condenação a subscrever número 

complementar de ações. Fixação expressa, na decisão transitada em julgado, do 

valor patrimonial a ser adotado. Modifi cação que atentaria contra a coisa julgada. 

Arts. 467, CPC, e 5º, XXXVI, CF. Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. 

Caso concreto. Matéria de fato. Reconhecido o direito à complementação de 

ações, responde a ré pelo pagamento dos rendimentos correspondentes às 

ações subscritas a menor. Precedentes. Juros sobre capital próprio são rubrica 

que integra os dividendos. Cobrança de juros sobre juros não verificada. Não 

se vislumbra qualquer irregularidade que diga respeito à prática de anatocismo. 

Honorários advocatícios. Consoante a nova sistemática do CPC, prevista no art. 

475-J, e seus parágrafos, o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa, 

deverá ser intimado na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento 

no prazo de 15 dias. Desnecessidade de intimação pessoal do devedor. Negado 

provimento. (fl . 434)
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Em suas razões, a parte recorrente alegou violação, dentre outros, aos arts. 

467, 468 e 471 Código de Processo Civil e ao art. 9º, § 7º, da Lei n. 9.249/1995, 

sob os argumentos de excesso de execução e de impossibilidade de cumulação 

de dividendos e juros sobre capital próprio.

Contrarrazões às fl s. 274/280.

O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do recurso 

especial, para que: “(i) o VPA seja apurado com base no balancete do mês da 

integralização; (ii) seja fi xado como termo fi nal para cálculo de dividendos 

a data da sua conversão em pecúnia e (iii) seja excluída a condenação em 

honorários advocatícios em sede de impugnação de sentença” (fl . 574). Quanto 

aos juros sobre capital próprio, opinou pela possibilidade de cumulação com os 

dividendos e pela possibilidade de inclusão nos cálculos exequendos, tendo em 

vista que “a fundamentação [do título executivo] deixou evidente a intenção de 

incluir tais juros” (fl . 572).

Por iniciativa deste relator, facultou-se à Comissão de Valores Mobiliários 

- CVM e ao Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI a 

oportunidade de se manifestarem nos presentes autos, no prazo de 15 dias.

A Comissão de Valores Mobiliários - CVM requereu o ingresso no feito 

como amicus curiae e apresentou manifestação escrita (fl s. 594/619), opinando 

pela possibilidade de cumulação de dividendos com juros sobre capital próprio, 

mediante a imputação do valor dos juros ao valor dos dividendos.

O Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, por sua 

vez, manifestou não ter interesse no feito.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, 

inicio analisando a natureza dos juros sobre capital próprio - JCP.

Os JCP encontram-se atualmente previstos na Lei n. 9.249/1995, que 

“altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da 

contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências”, nos seguintes 

termos, litteris:

Art. 9º - A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro 

real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou 
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acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas 

do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de juros de 

Longo Prazo - TJLP.

§ 1º. O efetivo pagamento ou crédito dos juros fi ca condicionado à existência 

de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e 

reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros 

a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei n. 9.430, de 1996)

§ 2º. Os juros fi carão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à 

alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao benefi ciário.

§ 3º. O imposto retido na fonte será considerado:

I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de 

benefi ciário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;

II - tributação defi nitiva, no caso de benefi ciário pessoa física ou pessoa jurídica 

não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 

4º;

§ 4º. (Revogado pela Lei n. 9.430, de 1996)

§ 5º. No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, 

submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 2.397, 

de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por 

ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios benefi ciários.

§ 6º. No caso de benefi ciário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, 

o imposto de que trata o § 2º poderá ainda ser compensado com o retido por 

ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital 

próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

§ 7º. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de 

remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de 

que trata o art. 202 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do 

disposto no § 2º.

§ 8º. Para os fi ns de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será 

considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa 

jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do 

imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. (Vide Medida 

Provisória n. 627, de 2013) (Vigência)

§ 9º. (Revogado pela Lei n. 9.430, de 1996).

§ 10. (Revogado pela Lei n. 9.430, de 1996).

§ 11. (Vide Medida Provisória n. 627, de 2013).

A primeira questão que emerge desse dispositivo legal diz com a natureza 

jurídica dos juros sobre capital próprio - JCP.
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O nome de “juros” e a referência à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP 

sugere que estaríamos diante de uma modalidade de juros compensatórios, 

devidos como remuneração pela indisponibilidade do capital investido pelos 

acionistas na companhia.

Porém, a condicionante da existência de lucro (§ 1º, supra) é incompatível 

com a noção de juros, fazendo-se supor que o JCP constituem, na verdade, 

parcela do lucro distribuído aos acionistas (a par dos dividendos), tendo como 

fundamento o êxito econômico companhia, não a indisponibilidade do capital 

investido.

A natureza dos JCP tem consequências relevantes do ponto de vista 

tributário e societário.

Do ponto de vista tributário, se os JCP são considerados juros, a 

contabilidade registrará a saída como despesa da companhia, reduzindo o lucro 

real, que é a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e 

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (no caso de companhias 

de grande porte, para as quais não se admite a tributação pelo lucro presumido).

Ao contrário, se os JCP forem considerados parcela do lucro a ser 

distribuída aos acionistas, entrarão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Do ponto de vista societário, as diferenças também são evidentes.

Se os JCP têm natureza de juros e, consequentemente, de despesa da 

companhia, eles não entram na base de cálculo dos dividendos obrigatórios, pois 

estes, em regra, são calculados sobre o lucro líquido (cf. art. 202, inciso I, da Lei 

n. 6.404/1976).

O resultado é uma diminuição da parcela obrigatória dos dividendos.

Diversamente, tendo natureza de lucro, os JCP são computados na base de 

cálculo dos dividendos obrigatórios.

Daí a importância de se defi nir, como premissa desse voto, a natureza 

jurídica dos JCP.

No âmbito do direito societário, encontram-se duas linhas de entendimento 

acerca da natureza jurídica dos JCP.

De um lado, alguns autores sustentam serem os JCP remuneração pela 

indisponibilidade do capital (como os juros compensatórios).

A propósito, transcreve-se a doutrina de Fábio Ulhôa Coelho, litteris:
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Os juros sobre o capital, com certeza, são um tipo de remuneração dos 

acionistas, feita em razão do investimento que eles realizam na atividade 

empresarial explorada pela companhia pagadora; mas uma remuneração de 

natureza diferente da dos dividendos. Em outros termos, o acionista, ao subscrever 

ou adquirir a ação, realiza na empresa explorada pela sociedade um investimento, 

e o faz, por evidente, visando a adequada remuneração aos recursos empregados. 

Tradicionalmente, essa remuneração foi defi nida como a participação nos lucros 

gerados pela exploração da atividade, mediante o recebimento dos dividendos 

correspondentes. Após a disseminação do pagamento dos juros sobre o capital, 

contudo, a remuneração dos sócios da sociedade anônima, em razão do 

investimento, deve ser classifi cada em duas espécies. Uma delas continua sendo a 

participação nos lucros da companhia, e a outra é o pagamento dos juros.

No plano conceitual, cada espécie remunera o investimento por motivos 

próprios. Enquanto os juros remuneram o investidor pela indisponibilidade 

dos recursos, os dividendos remuneram-nos pelo particular sucesso do 

empreendimento social. O acionista, ao subscrever ações, emprega dinheiro 

diretamente na companhia, pagando-lhe o preço de emissão, nas condições 

do boletim de subscrição. Ao adquirir ações, por outro lado, emprega também 

dinheiro na companhia, mas de forma - por assim dizer - indireta, na medida 

em que, desembolsando o valor de negociação ao alienante da participação 

societária, assume a titularidade dos recursos sociais correspondentes. De um 

modo ou de outro, o dinheiro empregado no investimento fi ca temporariamente 

indisponível, no sentido de que o acionista não pode, enquanto for o titular da 

ação subscrita ou adquirida, fazer outro uso dele. A limitação dos juros sobre o 

capital à TJLP, estabelecida pelo legislador tributário (Lei n. 9.249/1995, art. 92, 

caput), estabelece uma equivalência genérica entre essa espécie de remuneração 

do acionista e a que ele, normalmente, encontraria no mercado, caso destinasse 

os mesmos recursos a investimento diverso. Os dividendos representam, por sua 

vez, a remuneração proporcionada ao investimento, pelo sucesso da empresa 

explorada pela companhia. Se a sociedade anônima, em determinado exercício, 

paga juros no limite legal da TJLP, e ainda delibera a distribuição de dividendos, 

os acionistas podem distinguir, com clareza, a parcela da remuneração de seu 

capital, que seria também obtida, em média, noutros investimentos oferecidos no 

mercado (juros), da parcela gerada de modo particular pela concreta alternativa 

de investimento por eles adotada (dividendos).

(Curso de direito comercial, vol. 2: direito de empresa. 15ª. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 355)

Nessa linha de entendimento, confi ram-se os seguintes julgados desta 

Corte Superior:

Mandado de segurança. Juros sobre capital próprio distribuídos aos sócios/

acionistas. Incidência de PIS e COFINS. Natureza de dividendos. Impossibilidade. 
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Isenção. Interpretação restritiva. Art. 111 do CTN. Omissão quanto a dispositivo 

constitucional. Impossibilidade de apreciação.

(...)

II - Discute-se, nos presentes autos, a incidência na base de cálculo do PIS e da 

COFINS dos juros sobre capital próprio (JCP), com base no Decreto n. 5.164/2004, 

o qual reduziu a zero a alíquota das referidas contribuições, excluindo as receitas 

decorrentes dos JCP e de operações de ‘hedge’.

III - Os juros sobre capital próprio não possuem natureza de lucro ou dividendo, 

mas de receita fi nanceira.

IV - De acordo com a Lei n. 9.249/1995, apresentam-se os juros sobre capital 

próprio como uma faculdade à pessoa jurídica, que pode fazer valer de seu 

creditamento sem que ocorra o efetivo pagamento de maneira imediata, 

aproveitando-se da capitalização durante esse tempo. Além do mais, ao contrário 

dos dividendos, os JCP dizem respeito ao patrimônio líqüido da empresa, o que 

permite que sejam creditados de acordo com os lucros e reservas acumulados.

V - As normas instituidoras de isenção (art. 111 do CTN), por preverem exceções 

ao exercício de competência tributária, estão sujeitas à regra de hermenêutica 

que determina a interpretação restritiva, dada à sua natureza. Não prevista, 

expressamente, a hipótese de exclusão dos juros de capital próprio da base de 

cálculo do PIS e da COFINS, pelas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, incabível 

fazê-lo por analogia.

VI - Recurso especial improvido.

(REsp 921.269/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 14.6.2007, 

sem grifos no original)

Embargos de declaração em agravo em recurso especial. Insurgência quanto 

aos fundamentos da decisão embargada. Recebimento como agravo regimental. 

Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Contrato de participação 

fi nanceira. Diferencial acionário. Brasil Telecom. Dividendos e juros sobre capital 

próprio. Natureza jurídica distinta. Ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC. Juros sobre 

o capital próprio. Julgamento extra petita. Ocorrência. Decisão agravada mantida. 

Recurso manifestamente infundado e procrastinatório.

Aplicação de multa. Art. 557, § 2º, CPC.

(...)

2. Os dividendos decorrem do desempenho fi nanceiro da empresa, ou seja, 

do lucro apurado pela empresa no período de um ano, remunerando o investidor 

pelo sucesso do empreendimento social. Os juros sobre capital próprio, por sua 

vez, têm origem nos lucros apresentados nos anos anteriores e que fi caram retidos 

na sociedade e tem por fi nalidade remunerar o investidor pela indisponibilidade do 

capital aplicado na companhia. Possuem ditas verbas natureza jurídica distinta. 

Precedentes.
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3. Os pedidos, no direito processual, devem ser interpretados estritamente, 

não podendo ser alargados para incluir, na condenação, aquilo que não foi 

seu objeto e não discutido no processo, sob pena de infringência ao princípio 

processual da congruência.

4. Sob esse ângulo, a condenação ao pagamento dos juros sobre capital 

próprio demanda pedido expresso na petição inicial da ação de complementação 

acionária, sem o qual a decisão que os concede incorre em julgamento extra 

petita. Precedente da 2ª Seção.

5. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da 

multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega 

provimento, com aplicação de multa.

(EDcl no AREsp 207.825/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

DJe 12.11.2012, sem grifos no original)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Juros sobre capital próprio e 

dividendos. Cumulação. Possibilidade. Naturezas distintas. Enunciado n. 83/STJ. 

Agravo regimental desprovido.

1. Possibilidade de cumulação de dividendos com juros sobre capital próprio, 

por possuírem naturezas jurídicas distintas. Enunciado n. 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1.362.396/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, DJe 16.3.2012)

Em sentido contrário, considerando que os JCP possuem natureza de lucro 

a ser distribuído aos acionistas (tal qual os dividendos), merece referência a 

doutrina de Rubens Requião, verbis:

A instituição de tais juros incidentes sobre capital próprio soa estranho, se 

considerarmos as peculiaridades do direito societário e os conceitos, já clássicos, 

sobre a natureza jurídica do sócio e de seus aportes para a formação do capital 

social, e dos direitos derivados da participação na sociedade.

Ora, sabemos que o acionista, ou mesmo o sócio da sociedade, tem situação 

peculiar, que não se confunde com a do titular de obrigações comuns, líquidas 

e certas ou não, como a do mutuante ou credor por indenização por ato ilícito, 

por exemplo. Seu estado de sócio, de acionista, lhe dá uma série de direitos e de 

obrigações, tais como o de participar dos lucros sociais, do acervo da companhia, 

em caso de liquidação, e de fiscalizar os negócios sociais, de preferência na 

subscrição de ações e outros títulos emitidos pela sociedade anônima, e retirar-

se da sociedade nos casos previstos. Dentre as obrigações sobrelevam as de 
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contribuir para a formação do capital da sociedade, na forma ajustada, e de ser 

leal com a sociedade. No item 226 ‘supra’, foi estudada a natureza jurídica da 

contribuição do sócio para a sociedade, com exame de várias opiniões, para, 

no fi nal, ser transcrita a síntese de J. X. Carvalho de Mendonça, para quem o 

‘status’ de sócio se desdobra em duas partes, uma de cunho patrimonial e outra 

de aspecto pessoal. O direito patrimonial do sócio consiste em perceber o de 

lucros durante a existência social, e em participar da partilha da massa residual, 

depois de liquidada a sociedade. Disse J. X. Carvalho de Mendonça: “esse direito 

de crédito é, como se vê, ‘condicionado’, podendo ser exercido somente sobre 

os lucros líquidos ... Os sócios, sob qualquer pretexto, não concorrem com os 

credores da sociedade; têm um direito de subordinado inteiramente à liquidação 

social, de modo que poderá ser igual a zero, ou ainda descer abaixo de zero ... “. 

Acrescente-se ainda, que os lucros verifi cados são da sociedade, e poderão ser ou 

não distribuídos conforme decidir, na normalidade dos casos, a maioria do capital 

social, ressalvada a obrigação de distribuir dividendos mínimos, na sociedade 

anônima.

O juros, por outro lado, em seu conceito clássico, é havido como fruto civil 

e é um pagamento que se faz pela utilização de capital alheio, com ou sem 

concordância do titular deste. Os juros compensatórios são devidos como 

compensação pelo uso do capital de outrem; os juros moratórios são devidos 

pela mora, pelo atraso em devolver o capital ao titular.

Já foi visto, no n. 226 ‘supra’, que, em virtude da plena autonomia patrimonial 

da pessoa jurídica, quando o sócio confere ao capital os seus cabedais, seja 

em dinheiro ou em bens (móveis ou imóveis e até incorpóreos), procede à 

transferência da respectiva propriedade. Iniludivelmente, a propriedade, 

mobiliária ou imobiliária, sai do patrimônio do sócio e se transfere para o da 

sociedade, na quase totalidade dos casos.

Assim, como explicar, juridicamente, o pagamento de juros pela sociedade, 

com base em bens ou valores dos quais ela é proprietária, sendo certo que a 

conferência de tais bens pelo acionista decorre de ato lícito, voluntário, translativo 

de propriedade, e que não está tisnado de qualquer ilicitude praticada pela 

companhia? juros, propriamente ditos, não são, como é perceptível. Será um 

encargo, autorizado pelo legislador, mas duplamente eventual, pois depende da 

existência de lucros e da disposição da empresa em pagá-los? E como podem ser 

imputados no valor do dividendo obrigatório, um espírito mais objetivo poderá 

equipará-los, simplesmente, aos próprios dividendos...

Apesar da perplexidade causada pelos juros para remuneração de capital 

próprio, sem dúvida que representam um estímulo, um incentivo à remuneração 

(em sentido leigo) do acionista ou sócio, com a possibilidade de seu montante ser 

abatido como despesa, o que não acontece com o dividendo. Com a vantagem 

complementar, para o Fisco, que tributa na fonte o seu pagamento. Resta 
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aguardar o amadurecimento do instituto, e, especialmente, sua resistência ao 

próximo aperto do caixa da União...

(Curso de Direito Comercial, 2º volume, 30ª ed., atualizado por Rubens 

Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 325/326)

Acrescente-se que a legislação já prevê um valor mobiliário específi co que 

pode ser emitido pela companhia para captar investimentos a juros, que é a 

debênture, prevista nos arts. 52/74 da Lei n. 6.404/1976.

Na linha desse entendimento doutrinário, a Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM emitiu as as Deliberações n. 207/96 e 683/12.

Consta nessa última deliberação que “o tratamento contábil dado aos 

JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao dividendo obrigatório”, 

evidenciando a natureza de lucro, não de juros.

Além dessas duas linhas opostas de entendimento, existe uma terceira 

corrente, propondo uma cisão no conceito de JCP, de modo que ele possa 

apresentar, do ponto de vista tributário, caráter de juros, e, do ponto de vista 

societário, caráter de lucro a ser distribuído.

No parecer acostado aos presentes autos, a CVM, por meio de sua 

Procuradoria Federal Especializada, parece ter esposado esse entendimento, 

conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:

[...] os juros sobre capital próprio assemelham-se aos dividendos, para 

alguns fi ns de aplicação do direito societário, embora revistam-se de algumas 

peculiaridades decorrentes de seu tratamento tributário e de sua natureza de 

remuneração de capital (fl . 599).

No mesmo sentido, merece referência judicioso voto do Min. Massami 

Uyeda, proferido na Terceira Turma desta Corte Superior, sintetizado nos 

termos da seguinte ementa:

Recurso especial. Contrato de participação fi nanceira em plano de expansão 

de rede de telefonia. Ação de complementação de ações. Brasil Telecom S/A. 

Legitimidade passiva. Precedentes. Prescrição. Aplicação da regra prevista no 

Código Civil. Dividendos. Prescrição. Não-ocorrência. Dividendos e juros sobre 

capital próprio. Coexistência. Possibilidade. Recurso especial improvido.

(...)

III - Os dividendos possuem natureza acessória à obrigação principal, qual 

seja, a indenização/subscrição das ações decorrentes de contrato de telefonia. 
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Portanto, não há falar em prescrição dos dividendos sem o prévio reconhecimento 

do direito à subscrição das ações;

IV - O art. 202 da Lei n. Lei n. 6.404/1976, ao delimitar os dividendos 

obrigatórios, tanto na primeira parte de seu caput do artigo, como em seu 

§ 1º, conferiu, inequivocamente, ampla liberdade ao Estatuto da Companhia 

para estabelecer, como dividendos dos acionistas, seja a parcela dos lucros, em 

cada exercício, seja o percentual do capital social, sejam outros critérios para 

determiná-los, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem 

os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria;

V - O Estatuto da Companhia é soberano quanto à defi nição dos dividendos 

obrigatórios, podendo, por hipótese, assentar que os juros sobre capital próprio 

sejam abatidos dos dividendos - em valores líquidos (desde que este abatimento 

não represente uma percepção a menor dos dividendos reputados obrigatórios). 

Tal situação, é certo, sequer é discutida nos presentes autos. Contudo, é de 

se deixar assente inexistir óbice que estas remunerações coexistam, se assim 

previsto no Estatuto, caso dos autos, nos termos assentados pelas Instâncias 

ordinárias;

VI - Ainda que se entenda que os juros sobre capital próprio não possuam a 

natureza de dividendos, nos termos decididos por esta a. Corte, já que estes incidem, 

em regra, sobre o lucro apresentado no exercício pela companhia, é certo que aqueles, 

sob a ótica do acionista, também são, incontroversamente, espécies do gênero 

remuneração dos acionistas;

VII - Delimitada a natureza jurídica dos juros sobre capital próprio, sob o 

enfoque do acionista (espécie de remuneração dos acionistas), no que importa 

à presente controvérsia, caso seja a ele conferido a distribuição de juros sobre 

capital próprio pela Companhia, por expressa disposição estatutária, tal fato em 

nada deve intervir na correta distribuição dos dividendos obrigatórios;

VIII - Nessa linha de raciocínio, os contornos gizados pela referida Lei Tributária 

n. 9.249/1995 (no caso dos autos, ressalte-se, sequer prequestionada) aos juros 

sobre capital próprio (reputando-os como sendo despesas a serem abatidas, para, 

ao fi nal, chegar-se ao resultado fi nal do exercício), de forma alguma interferem, 

para fi ns societários, nos direitos dos acionistas reconhecidos no Estatuto;

IX - Em arremate, havendo expressa previsão estatutária dos juros sobre capital 

próprio, nos termos consignados pelo Tribunal de origem, possível a coexistência 

destes e dos dividendos obrigatórios.

X - Recurso Especial improvido.

(REsp 1.112.717/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

3.11.2009, DJe 11.12.2009)

Do inteiro teor do voto, cumpre transcrever o seguinte excerto:
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Assim, delimitada a natureza jurídica dos juros sobre capital próprio, sob o 

enfoque do acionista (espécie de remuneração dos acionistas), no que importa 

à presente controvérsia, caso seja a ele conferida a distribuição de juros sobre 

capital próprio pela Companhia, por expressa disposição estatutária, tal fato em 

nada deve intervir na correta distribuição dos dividendos obrigatórios.

Nessa linha de raciocínio, os contornos gizados pela referida lei tributária n. 

9.249/1995 (no caso dos autos, ressalte-se, sequer prequestionada) aos juros 

sobre capital próprio (reputando-os como sendo despesas a serem abatidas, para, 

ao fi nal, chegar-se ao resultado fi nal do exercício), de forma alguma interferem, 

para fi ns societários, nos direitos dos acionistas reconhecidos no Estatuto.

Vale dizer, não é porque determinada lei tributária elege determinado fato 

gerador como tributável que a remuneração do acionista, por meio dos juros 

sobre capital próprio (previsto no estatuto), pode, por via reflexa, prejudicar 

o recebimento dos dividendos obrigatórios, outra forma de remuneração do 

acionista (de destinação legal).

Aliás, em interpretação consentânea com sua finalidade de fiscalizar o 

mercado mobiliário, a CVM editou a Deliberação n. 207/96, que disciplinou que os 

juros sobre capital próprio, sob o enfoque do acionista, consubstanciam forma de 

participação do acionista no resultado, de forma a preservar os direitos destes e 

evitar distorções na distribuição dos lucros do exercício (que, como é de sabença, 

possui destinações forçadas, como por ex, dividendos e reserva de capital).

Tem-se que tal interpretação, voltada para os fi ns societários, não padece 

de qualquer ilegalidade, na medida em que a referida Lei n. 9.249/1995, com 

abrangência exclusivamente tributária, não tem o condão de alterar a participação 

societária dos acionistas nos termos preconizados no Estatuto da Companhia. 

(com grifos no original)

A cisão do conceito de JCP, como proposta pelo Min. Massami Uyeda, é, 

a meu juízo, a melhor solução para o problema da natureza dos JCP, pois não é 

possível conciliar numa mesma natureza características incompatíveis entre si.

Efetivamente, como bem destacou Requião (supra), a obrigação de pagar 

juros é uma obrigação certa, que independe do sucesso econômico do devedor, 

ao passo que a obrigação de distribuir lucro é uma obrigação aleatória, sujeita ao 

risco do empreendimento, que é da essência do direito societário, não havendo 

como conciliar essas duas características.

Por exemplo, se a companhia passar por um longo período defi citário, isso 

não a dispensará de pagar juros, quer os de mora, quer os compensatórios, mas 

estará dispensada de pagar JCP (cf. art. 9º, § 1º, da Lei n. 9.249/1995).
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Desse modo, optando-se por um conceito único de JCP, sacrifi cam-se, 

necessariamente, ou os propósitos tributários da Lei n. 9.249/1995, ou os 

princípios societários, protegidos pelas Deliberações CVM n. 207/96 e 683/12.

A melhor solução, portanto, é a cisão dos efeitos produzidos pelo instituto 

jurídico para efeitos tributários e para efeitos societários.

Mas, como pode um ente ter, ao mesmo tempo, duas naturezas opostas?

Na verdade, ontologicamente, os JCP são parcela do lucro a ser distribuído 

aos acionistas.

Apenas por fi cção jurídica, a lei tributária passou a considerar que os JCP 

tem natureza de juros.

Ressalte-se que o Direito Tributário não é avesso a fi cções jurídicas, que 

alteram a natureza de institutos jurídicos.

Defi nida essa natureza ambivalente dos JCP, passa-se à análise das questões 

afetadas ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil.

A controvérsia referente à possibilidade de inclusão dos JCP nos cálculos 

exequendos, suscita uma questão anterior, referente à possibilidade de inclusão 

dos JCP na condenação, sem que haja pedido expresso na inicial.

Relativamente aos dividendos, esta Corte Superior defi niu, pelo rito do art. 

543-C do Código de Processo Civil, que os dividendos podem ser incluídos na 

condenação, independentemente de pedido expresso.

Eis a ementa do acórdão, paradigma da tese:

Recurso especial repetitivo. Brasil Telecom. Contrato de participação fi nanceira. 

Legitimidade passiva. Dividendos.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

(...)

1.3. É devida indenização a título de dividendos ao adquirente de 

linha telefônica como decorrência lógica da procedência do pedido de 

complementação das ações da CRT/Celular CRT, a contar do ano da integralização 

do capital.

2. No caso concreto, recurso especial que se nega provimento.

(REsp 1.034.255/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 28.4.2010, DJe 11.5.2010)

Porém, quanto aos JCP, esta Corte Superior decidiu pela necessidade de 

pedido expresso, conforme se verifi ca no seguinte precedente:
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Recurso especial. Brasil Telecom. Juros sobre capital próprio. Pedido inexistente 

no processo. Impossibilidade de condenação. Pagamento espontâneo pela 

empresa, que não gera automaticidade de maior direto. Julgamento extra-petita. 

Parcela excluída. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.

1. Os pedidos se interpretam estritamente, de modo que, tendo a parte, por 

sua vontade, pago extra-judicialmente o que entendeu acessório, não há como, 

sem pedido processual expresso na petição inicial, condená-la, em processo 

judicial, a realizar esse pagamento em Juízo, sob pena de haver julgamento extra-

petita.

2. Confi gura julgamento extra-petita a inclusão de parcela referente a juros 

sobre capital próprio na condenação, sem que houvesse pedido nesse sentido, 

devendo, portanto, dessa condenação, ser excluída essa verba.

3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao proclamar que, se os 

fundamento adotados pelo Acórdão recorrido bastam para motivar a conclusão, 

o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumento da parte.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1.171.095/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 3.12.2010)

É certo que o Direito Processual Civil tem aversão aos pedidos implícitos, 

pois eles geram surpresa para a contraparte, sacrifi cando dois pilares do processo 

civil, que são os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No Código de Processo Civil vigente, encontram-se poucas hipóteses de 

pedidos implícitos, como a correção monetária (Lei n. 6.899/1981), os juros (art. 

293), os honorários advocatícios (art. 20, caput) e as prestações que se vencerem 

no curso da demanda (art. 290), não havendo nenhuma previsão que possa 

abarcar a inclusão dos dividendos ou dos JCP como pedido implícito.

Essa preocupação foi externada pelo Ministro Sidnei Beneti, no julgamento 

do precedente supracitado, nos seguintes termos, verbis:

2.- A verba, etiologicamente fundada no Direito Societário, denomina-se juros, 

nome idêntico aos juros, frutos do capital.

Mas, embora com o mesmo nome de juros, diferenciam-se, os juros sobre 

capital próprio, dos juros legais, decorrentes da mora, que são acessórios da 

condenação ao pagamento.

Para os juros de mora, verba acessória à condenação, há dispositivo processual 

específico, determinando-lhes a inclusão no pedido, ainda que deste não 

constantes, por omissão da petição inicial, vindo, a necessidade de inclusão, 

exatamente em decorrência da natureza jurídica de juros legais (CPC, art, 293, 

parte fi nal).
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Para os juros sobre capital próprio, verba fundada, repita-se, no Direito 

Societário e decorrente da própria voluntariedade das deliberações societárias, 

não há norma idêntica, que lhes determine a inclusão no pedido que os omite.

3.- Por outro lado, os pedidos no direito processual se interpretam estritamente, 

não sendo possível alargá-los, (CPC, art. 293, citado, primeira parte) para que 

se inclua na condenação aquilo que não foi objeto do pedido, não se tendo 

permitido à parte contrária a discussão de matéria não pedida.

Haveria inobservância do contraditório, e do princípio da adstrição, que não 

vejo como superar.

4.- A parte, quando ajuíza, formula pedidos certos.

Ainda que possa ela eventualmente, entender que, pela relação de direito 

material, teria algum outro direito pleiteável cumulativamente, pode ela 

deixar de pleitear esse outro direito e, ao omiti-lo, pondera ela os riscos do 

ajuizamento, avaliando até onde pode ela ir com aquela outra pretensão ou não, 

bem como sopesa todas as vicissitudes de ganhar ou de não ganhar todas as 

pretensões possíveis, de modo que, voluntariamente, por opção própria, arca 

com as conseqüências da decisão de ajuizar ação relativamente a alguns pedidos, 

que teriam sido possíveis, mas que não podem, por inexistentes no pedido, ser 

incluídos “de ofício”, pelo Juízo.

Assim, ainda que porventura se entendesse que algo fosse acessório 

na obrigação de direito material, é possível que a parte não o peça em juízo, 

exatamente porque não quer colocar a matéria no pedido.

Se ela não a inseriu no pedido, a parte contrária não pôde se defender de 

pretensão a essa possível verba.

Dessa maneira não vejo como, realmente, inserir, em um pedido, aquilo que 

não foi solicitado, reafi rmando que a parte contrária seria tomada de surpresa 

na concessão de algo que realmente não foi pedido pelo autor na petição inicial.

5.- Volto à regra de que os pedidos se interpretam estritamente.

Se a empresa, na sua voluntariedade particular, porventura paga aquilo que 

entende que é acessório, por espontaneidade dela pode fazê-lo, mas se não paga 

e a parte contrária vem a juízo e não o pede, penso que, em juízo, não se pode 

substituir a vontade da empresa, que não o pagou espontaneamente, mediante a 

oblíqua interpretação como se fosse um possível acessório - que, segundo penso, 

não o é na acepção societária.

Não se pode substituir, repito, essa vontade, digamos, de liberalidade, na 

interpretação do que fosse acessório para a empresa. Mesmo que ela estivesse 

pagando para os acionistas que não entraram em juízo, não vejo como, em juízo, 

vir a compeli-la a pagar a quem em Juízo não pediu.

Se alguém realmente sustenta ter direito os juros sobre capital próprio, que 

os peça, especifi camente, para que haja a discussão em contraditório a respeito 

dessa matéria, observados, é claro, os prazos prescricionais.
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Porém, uma vez aberta exceção à regra processual para se admitir os 

dividendos como pedido implícito, não há justificativa para se adotar 

entendimento diverso quanto JCP, pois essas verbas têm a mesma natureza para 

o direito societário, como fundamentado no início deste voto.

É certo que, embora tenham a mesma natureza, os JCP não são idênticos 

aos dividendos.

As diferenças, porém, entre os dois institutos não justifi cam um tratamento 

diverso no que tange aos pedidos no processo.

A preocupação com o contraditório, embora extremamente relevante, fi ca 

atenuada no caso das demandas de massa, pois tanto os dividendos quanto os 

JCP são devidos de maneira uniforme para todos os acionistas, de modo que as 

possibilidades de defesa são as mesmas para os milhares de processos em que se 

discute a complementação de ações de empresas de telefonia.

Propõe-se, portanto, para manter coerência com a tese fi rmada no REsp 

1.034.255/RS (supracitado), a consolidação do seguinte entendimento, para fi ns 

do art. 543-C do CPC:

Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, 

admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 

independentemente de pedido expresso.

Resolvida a questão do pedido implícito, a outra controvérsia diz respeito 

à possibilidade de condenação implícita ao pagamento dos JCP, ou seja 

condenação não prevista no título executivo.

Essa questão é mais delicada do que a anterior por envolver o princípio da 

imutabilidade da coisa julgada, que tem sede constitucional.

Por essa razão, a jurisprudência desta Corte Superior tem sido unânime 

em vedar a possibilidade de execução, quer dos dividendos, quer dos JCP, sem 

previsão expressa no título executivo.

Ilustrativamente, confi ram-se os seguintes julgados:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Brasil Telecom. Insurgência 

da parte autora. Complementação acionária. Impugnação ao cumprimento de 

sentença. Dividendos referentes às ações da CRT Participações S/A. Determinação 

de pagamento pelo acórdão recorrido. Excesso de execução. Existência. Recurso 

manifestamente infundado e procrastinatório. Aplicação de multa. Art. 557, § 2º, 

CPC.
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1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT Participações 

S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que 

conste, no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida 

verba. Na hipótese, impõe-se sua exclusão em obediência ao instituto da coisa 

julgada material.

2. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo 

ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.

3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 4.9.2012, DJe 10.9.2012)

Agravo regimental no recurso especial. Brasil Telecom. Contrato de participação 

fi nanceira. Cumprimento de sentença. Juros sobre capital próprio. Alteração dos 

cálculos defi nidos no título executivo transitado em julgado. Descabimento. Coisa 

julgada. Inaplicabilidade da Súmula 371/STJ.

1. A alteração dos parâmetros para apuração do montante devido defi nidos 

no título judicial executivo transitado em julgado confi gura ofensa ao instituto da 

coisa julgada, não importando se houve ulterior modifi cação no entendimento 

do STJ quanto a questões já decididas na fase de conhecimento.

2. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do 

valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de 

contrato de participação fi nanceira para aquisição de linha telefônica.

3. Não sendo demonstrada com clareza e precisão a necessidade de reforma 

da decisão, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284/STF: “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia”.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.261.874/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado em 18.2.2014, DJe 5.3.2014)

Processual Civil. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 

Recurso especial. Impugnação do cumprimento de sentença. Ofensa ao art. 535 

do CPC. Inexistência. Juros sobre capital próprio. Ausência de previsão no título 

exequendo. Exclusão dessa rubrica, sob pena de violação da coisa julgada. Art. 

469, I, do CPC. Agravo não provido.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do 

nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da 

fungibilidade recursal e da economia processual.

(...)
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3. Não sendo os juros sobre capital próprio contemplados no título executivo, 

em que pese tratar-se de rubrica acessória, não cabe sua inserção em sede de 

cumprimento de sentença, em obediência à coisa julgada.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no REsp 1.357.474/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 20.2.2014, DJe 25.3.2014)

Embargos de declaração. Recurso especial. Processual Civil. Brasil Telecom. 

Caráter infringente dos aclaratórios. Princípio da fungibilidade. Cumprimento de 

sentença. Inclusão de dividendos. Descabimento. Princípio da fi delidade ao título.

(...)

2. Limitação do cumprimento ou liquidação de sentença ao exato comando 

expresso no título executivo (princípio da fi delidade ao título).

3. Descabimento da inclusão de dividendos na fase de cumprimento de 

sentença sem amparo no título executivo.

4. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental e desprovido.

(EDcl no REsp 1.157.728/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 7.8.2012, DJe 13.8.2012)

Na esteira desses julgados, propõe-se a consolidação da tese nos seguintes 

termos:

Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio no 

cumprimento da sentença condenatória à complementação de ações sem expressa 

previsão no título executivo.

Por fi m, a tese referente à possibilidade de cumulação de dividendos e JCP 

possui jurisprudência unânime nesta Corte Superior, no sentido de se admitir a 

cumulação, conforme exemplifi cam os seguintes julgados:

Agravo regimental em recurso especial. Complementação acionária. Juros 

sobre capital próprio. Alegação de julgamento extra petita e violação à coisa 

julgada. Inovação recursal. Cumulação com dividendos. Precedentes.

1. Configura inovação recursal a tentativa de discutir, em sede de agravo 

regimental, questões que não foram objeto do recurso especial.

2. Havendo expressa previsão estatutária dos juros sobre capital próprio, nos 

termos consignados pelo Tribunal de origem, possível a coexistência destes e dos 

dividendos obrigatórios. X - Recurso Especial improvido. (REsp 1.112.717/RS, Rel. 

Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 11.12.2009)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
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(AgRg no REsp 1.166.142/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 18.12.2012, DJe 7.2.2013)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Contrato de participação 

financeira. Brasil Telecom. Valor patrimonial da ação. Legitimidade passiva. 

Prescrição. Dividendos. Juros sobre capital próprio. Coisa julgada.

1. O STJ, interpretando o artigo 202 da Lei n. 6.404/1976, entende que, 

havendo previsão estatutária, é possível o pagamento cumulado dos juros sobre 

capital próprio com dividendos, pois ambos decorrem do direito à subscrição de 

ações, devendo ser pagos nas mesmas condições e exercícios a que têm direito os 

acionistas.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1.168.343/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 6.6.2013, DJe 18.6.2013)

Efetivamente, a cumulação de dividendos e JCP não confi gura bis in idem, 

pois os dois institutos embora tenham a natureza jurídica semelhante do ponto 

de vista societário, não são idênticos, incidindo cada uma sobre parcelas distintas 

dos lucros a serem distribuídos aos acionistas.

Também não se vislumbra, na cumulação, possibilidade de ofensa ao 

princípio da intangibilidade do capital social, pois a própria Lei n. 9.249/1995 

(art. 9º, § 1º) condicionou o pagamento à existência de lucros equivalentes ao 

dobro dos JCP a serem pagos.

Desse modo, propõe-se a consolidação da última tese nos seguintes termos:

Cabimento da cumulação de dividendos e juros sobre capital próprio.

Defi nidas as teses a serem consolidadas pelo rito do art. 543-C do CPC, 

passa-se ao exame do caso concreto.

No que tange ao valor patrimonial da ação, descabida a sua alteração 

na fase de cumprimento de sentença, pois o dispositivo do título executivo 

(transcrito nas razões do apelo nobre) não só defi niu o VPA a ser utilizado 

como também já calculou o número de ações devidas com base nesse VPA, no 

caso, 25.203 da CRT/Cel (cf. fl . 479).

Relativamente aos dividendos e aos juros sobre capital próprio, assiste 

razão à recorrente, pois o título executivo somente contém condenação ao 

pagamento dos dividendos, nada dispondo sobre os juros sobre capital próprio, 

sendo de rigor o decote dessa parcela, em respeito à coisa julgada.
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Excluídos os JCP, resta prejudicada a alegação referente à impossibilidade 

de cumulação desta parcela com os dividendos.

Quanto ao limite fi nal para recebimento dos dividendos, a matéria não 

foi debatida no acórdão recorrido e, a despeito da oposição de embargos de 

declaração na origem, não houve alegação de negativa de prestação jurisdicional 

quanto a esse ponto específi co, fazendo incidir o óbice da Súmula 211/STJ, 

abaixo transcrita:

Súmula 211/STJ - Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a 

despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal 

“a quo”.

Por fi m, quanto aos honorários advocatícios, esta Corte Superior pacifi cou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, o entendimento de que não é cabível 

novo arbitramento de honorários em favor do exequente na impugnação ao 

cumprimento de sentença.

A propósito, transcreve-se o acórdão paradigma da tese:

Recurso especial repetitivo. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. 

Impugnação. Honorários advocatícios.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, 

haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário 

a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do 

advogado, com a baixa dos autos e a aposição do “cumpra-se” (REsp n. 940.274/

MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão 

arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do 

CPC.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 

em 1º.8.2011, DJe 21.10.2011)

No caso dos autos, o Tribunal a quo manteve a condenação da ora recorrente 

ao pagamento de honorários também pela impugnação ao cumprimento de 

sentença, sendo necessário reformar o acórdão para excluir esses honorários 

e condenar a parte exequente (ora recorrida) ao pagamento de honorários 
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em razão da procedência da impugnação no que tange aos juros sobre capital 

próprio.

Destarte, o recurso especial merece ser provido, em parte.

Ante o exposto, voto nos seguintes termos:

(i) Para os fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil:

i.1. Cabimento da cumulação de dividendos e juros sobre capital próprio.

i.2. Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, 

admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio 

independentemente de pedido expresso.

i.3. Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros sobre capital próprio 

no cumprimento da sentença condenatória à complementação de ações sem expressa 

previsão no título executivo.

(ii) Caso concreto: dou parcial provimento ao recurso especial para decotar 

do cumprimento de sentença os juros sobre capital próprio, bem como para 

excluir a condenação da ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios 

na impugnação ao cumprimento de sentença.

Condeno a ora recorrida (impugnada) ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da parte ora recorrente (impugnante) no percentual de 

30% dos honorários arbitrados na execução, admitida a compensação.

Custas e demais despesas da impugnação distribuídas em 70% pela ora 

recorrente e 30% pela ora recorrida.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.423.464-SC (2013/0400805-2)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Cleosmar Francisco de Moraes

Advogado: Emerson Wellington Goetten

Recorrido: Ari Tummler

Advogado: Vívian Regina Rodrigues Kobashikawa e outro(s)

Interes.: ANFAC - Associação Nacional de Fomento Comercial - “Amicus 

Curiae”
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Advogado: Luiz Lemos Leite e outro(s)

Interes.: Banco Central do Brasil - BACEN - “Amicus Curiae”

Procurador: Procuradoria-Geral do Banco Central

Interes.: Confederacao Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo 

- CNC - “Amicus Curiae”

Advogado: Cácito Augusto Freitas Esteves e outro(s)

Interes.: Federação Brasileira de Bancos - “Amicus Curiae”

Advogados: Heloísa Scarpelli

Antonio Carlos de Toledo Negrao e outro(s)

EMENTA

Recurso especial representativo de controvérsia direito cambiário 

e protesto extrajudicial. Cheque. Ordem de pagamento à vista. Cártula 

estampando, no campo específi co, data de emissão diversa da pactuada 

para sua apresentação. Considera-se, para contagem do prazo de 

apresentação, aquela constante no espaço próprio. Protesto, com 

indicação do emitente do cheque como devedor, ainda que após o 

prazo de apresentação, mas dentro do período para ajuizamento de 

ação cambial de execução. Possibilidade.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:

a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a 

ampliar o prazo de apresentação à instituição fi nanceira sacada, deve 

espelhar a data de emissão estampada no campo específi co da cártula;

b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o 

protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como 

devedor.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Segunda Seção 

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

taquigráfi cas, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial para 
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julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, estabelecendo custas e 

honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que serão integralmente arcados pelo autor, observada eventual concessão 

de gratuidade de justiça, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Para os efeitos do artigo 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973) 

foram fi rmadas as seguintes teses:

a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o 

prazo de apresentação à instituição fi nanceira sacada, deve espelhar a data de 

emissão estampada no campo específi co da cártula;

b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto 

cambiário de cheque, com indicação do emitente como devedor. Os Srs. 

Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos 

Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, 

Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 27.5.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Ari Tummler ajuizou, em 6 de 

agosto de 2010, ação de indenização por danos morais em face de Cleosmar 

Francisco de Moraes. Narra que entregou um cheque nominal a terceiro, no 

valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), “com data de pagamento para 9 de 

fevereiro de 2010”. Aduz que, em junho de 2010, tomou conhecimento de que 

a cártula havia sido apontada a protesto pelo réu, de maneira irregular, pois o 

título tinha por data de pagamento 9 de fevereiro de 2010 e foi levado a protesto 

em 31 de maio do mesmo ano, “ou seja, mais de dois meses após” o prazo de 

30 dias. Assevera que a conduta do requerido foi ilícita e abusiva, causando-lhe 

inúmeros prejuízos.

O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Curitibanos julgou improcedentes 

os pedidos formulados na exordial.

Interpôs o autor apelação para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que 

deu provimento ao recurso.
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A decisão tem a seguinte ementa:

Apelação cível. Indenização por danos morais. Sentença que julgou 

improcedente a demanda. Cheque levado a protesto depois de ultrapassado o 

prazo para sua apresentação. Inviabilidade. Exegese do disposto nos arts. 33 e 48 

da Lei do Cheque. Sentença reformada recurso provido.

“O protesto do título deve ser feito antes de expirado o prazo para a 

apresentação do cheque, por lei taxativamente fi xado em 30 dias, a contar da 

data de sua emissão, em se tratando de cheque para ser pago na mesma praça, ou 

de 60 dias, quando para pagamento em praça diferente” (Fran Martins).

“1. O cheque é ordem de pagamento à vista a ser emitida contra instituição 

fi nanceira (sacado), para que, pague ao benefi ciário determinado valor, conforme 

a sufi ciência de recursos em depósito, não sendo considerada escrita qualquer 

cláusula em contrário, conforme dispõe o art. 32 da Lei n. 7.357/1985.

2. Cheque pós-datado. Modalidade consagrada pela prática comercial. Dilação 

do prazo de apresentação. Impossibilidade. A pós-datação da cártula não altera 

as suas características cambiariformes. O ajuste celebrado não tem o condão 

de modificar preceito normativo específico de origem cambial, sob pena de 

descaracterizar o título de crédito.

(...)

4. A alteração do prazo de apresentação do cheque pós-datado, implicaria na 

dilação do prazo prescricional do título, situação que deve ser repelida, visto que 

infringiria o artigo 192 do Código Civil. Assentir com a tese exposta no especial, 

seria anuir com a possibilidade da modifi cação casuística do lapso prescricional, 

em razão de cada pacto realizado pelas partes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no Ag 1.159.272/

DF, Relator Ministro Vasco Della Giustina).

Danos morais. Protesto indevido de cheque. Dano moral presumido. 

Desnecessidade da prova de efetivo prejuízo. Fixação de valor a título de 

indenização. Critério para sua fi xação. Extensão do abalo sofrido pelo lesado e 

função repressiva ao ofensor. Sentença reformada. Recurso provido.

O dano moral proveniente de protesto indevido de título é presumido, sendo, 

desse modo, desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido.

O quantum indenizatório deve alcançar caráter punitivo aos ofensores e 

proporcionar satisfação correspondente ao prejuízo moral sofrido pela vítima, 

atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobreveio recurso especial do réu, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alínea “c”, da Constituição Federal, sustentando divergência jurisprudencial 

e violação aos arts. 33 e 48 da Lei n. 7.357/1985 e 188, I, do CC.
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Alega, invocando acórdãos, que o entendimento perfi lhado pela Corte 

local diverge do entendimento assentado por outros tribunais estaduais, pois, no 

caso de cheque pós-datado, o prazo de apresentação, para fi ns de contagem do 

prazo para realização do protesto, passa a ser contado da data pactuada para o 

pagamento da cártula.

Assevera que o recorrido em nenhum momento nega a dívida e o 

inadimplemento do negócio subjacente à emissão da cártula, todavia fundamenta 

seu pedido, exclusivamente, no que dispõe o art. 48 da Lei n. 7.357/1985 (Lei 

do Cheque).

Pondera que o protesto não é abusivo, tampouco ilícito, por isso não há 

falar em cancelamento deste e compensação por danos morais, pois o cheque foi 

emitido - em praça diversa daquela de pagamento - em 9 de fevereiro de 2010 e 

levado a protesto em 31 de maio de 2010.

Assevera que “o protesto de cheque levado a efeito, mesmo após o prazo do 

art. 48 da Lei n. 7.357/1985 confi gura mero exercício regular de um direito, não 

havendo vedação legal de que o credor assim atue com o intuito de caracterizar 

a mora do emitente do cheque e conferir publicidade à dívida”.

Em contrarrazões, afi rma o recorrido que: a) não houve prequestionamento; 

b) a decisão recorrida não contraria nenhum dispositivo legal, tampouco diverge 

de outros julgados; c) o recorrente pretende o reexame de provas; d) não é 

apontando nenhum dispositivo de Lei Federal reputado violado; e) o protesto 

foi irregular, pois efetuado após o prazo de apresentação - “o que importa para a 

solução da controvérsia é a data de sua emissão”.

Admitido o recurso especial na origem, ascenderam os autos a esta Corte 

Superior e, verifi cando a multiplicidade de recursos a versarem sobre as mesmas 

controvérsias, submeti o feito à apreciação da egrégia Segunda Seção, na forma 

do que preceitua o artigo 543-C do CPC. Com isso, determinei a ciência 

e facultei a manifestação à Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo - CNC, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - 

IBDP, à Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, ao Banco Central, à 

Federação Brasileira de Bancos - Febraban e à Associação Nacional de Fomento 

Comercial - ANFAC.

A Anfac, como amicus curiae, opina no seguinte sentido, in verbis:

8 - Importante observar, que muito embora a lei do cheque estabeleça que 

será considerada não escrita qualquer cláusula que contrarie a previsão de ser um 

título pagável à vista, não lhe vedou a emissão com data futura.
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9 - Não resta dúvida que a pós-datação gera uma forma de obrigação 

contratual entre as partes acordantes, uma convenção entre emitente e tomador, 

pela qual este se obriga a só apresentar o cheque na data estipulada, embora, 

pela lei, pudesse fazê-lo a qualquer tempo.

[...]

11 - É importante destacar que a pós-datação do cheque não lhe é sufi ciente a 

retirar sua cartularidade, o que possibilita sua apresentação e pagamento quando 

apresentado ao banco sacado, mesmo antes da data pactuada entre o sacador e o 

benefi ciário, porém tal conduta de levar o cheque à apresentação em data diversa 

daquela pactuada, lançada no título, constitui inegável ato ilícito, pois macula a 

boa-fé e a confi ança que deve nortear as relações contratuais.

12 - Mas, em que pese a evolução do nosso ordenamento no que tange 

ao reconhecimento e determinação dos efeitos da pactuação extracartular, é 

imperioso que estabeleçam normas claras a respeito do tema, a exemplo do que 

fi zeram os ordenamentos da Argentina e Uruguai que criaram o chamado cheque 

de pago diferido.

[...]

O vácuo legislativo obriga a jurisprudência a delimitar os efeitos da avença 

extracartular, sendo muito oportuna a afetação da matéria a fim de que se 

uniformize o entendimento jurisprudencial.

[...]

17 - O ajuste celebrado não tem o condão de modifi car o preceito normativo 

específi co de origem cambial, sob pena de descaracterizar o cheque como título 

de crédito.

18 - Assim, nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, o prazo 

prescricional para propositura da ação executiva é de 6 (seis) meses, a partir do 

prazo de apresentação que, por sua vez, é de 30 (trinta) dias, a contar do dia da 

emissão quando sacado na praça em que houver de ser pago.

19 - A alteração do prazo de apresentação do cheque pós-datado, implicaria 

na dilação do prazo prescricional do título, situação que deve ser repelida, visto 

que infringiria o artigo 192 do Código Civil.

II- Do prazo para apontamento do cheque a protesto

20 - No que tange à controvérsia sobre a possibilidade de apontamento 

de cheque a protesto, ainda que após o prazo de apresentação, mas dentro 

do período para ajuizamento da ação cambial, nos parece que impedimento 

ou ilegalidade alguma existiria em relação a tal apontamento e consequente 

lavratura do ato notarial.

21 - O cheque levado a protesto que esteja revestido das características de 

certeza e exigibilidade, confi gura exercício de legítimo direito do credor.
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22 - Não se pode confundir o prazo previsto no 48 da Lei n. 7.357/1985 como 

um limitador temporal para o ato notarial, quando este é dirigido ao devedor.

23 - O prazo consignado na Lei do Cheque refere-se ao protesto necessário 

dirigido aos coobrigados, para o exercício do direito de regresso, e não em relação 

ao devedor.

24 - O protesto facultativo pode ser exercido pelo credor, desde que ainda 

não expirado o prazo prescricional, não existindo em tal ato nem ilicitude nem 

ilegalidade.

III - Conclusão

A ANFAC - Associação Nacional de Fomento Comercial honrada manifesta-se 

no sentido de que o cheque, mesmo pós-datado, conserva suas características 

cambiais de modo que a pactuação extracartular não tem o condão de prorrogar 

o seu prazo prescricional.

Outrossim, nada impede que o protesto facultativo possa ser exercido pelo 

credor, desde que o apontamento se dê dentro do período para ajuizamento da 

ação cambial de execução.

O Banco Central do Brasil manifestou-se para “dizer que nada tem a 

postular, tendo em vista a inexistência de questionamento na demanda sobre 

normas regulamentares editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo 

Banco Central do Brasil”.

A CNC, como amicus curiae, opina no seguinte sentido, in verbis:

A controvérsia exposta nos autos do presente recurso especial, qual seja, 

se a pactuação extracartular da pós-datação do cheque tem efi cácia no tocante 

ao direito cambiário, e se é possível o apontamento de cheque, ainda que após o 

prazo de apresentação, mas dentro do período para ajuizamento da ação cambial 

de execução, podem ser enfrentadas diante da interpretação sistemática das 

disposições da própria lei do cheque com as regras gerais do Código Civil 

brasileiro.

Isto porque, a pactuação extracartular da pós-datação do cheque pode buscar 

o seu fundamento de validade na aplicação das disposições contidas no artigo 

113 do Código Civil, norma de natureza geral, que determina que “os negócios 

jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os costumes do lugar da 

celebração”.

É de conhecimento notório de que a pós-datação do cheque é uma prática 

corrente em todo o país, e a rigor não é vedada expressamente pela Lei n. 

7.357/1985. O que diz a lei do cheque é que a pós-datação é inefi caz, ou seja, não 

produz efeitos para o sacado na forma do artigo 32 e seu parágrafo único.
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O que corrobora tal entendimento é a regra contida no artigo 16 da Lei 

n. 7.357/1985, que expressamente permite a emissão de cheque incompleto 

bem como o seu preenchimento pelo portador em consonância com o que foi 

convencionado com o emitente, garantindo-se a plenitude da natureza cambial 

do título.

Com efeito, o comando normativo do artigo 16 da Lei n. 7.357/1985 é reiterado 

pelo artigo 891 do Código Civil que expressamente dispõe que “o título de 

crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com 

os ajustes realizados”.

Por fim, corroborando a possibilidade do título de crédito ser preenchido 

conforme a negociação fundada em boa-fé pelas partes envolvidas, diz o 

Supremo Tribunal Federal na Súmula 387, verbis:

A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser 

completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou protesto.

Assim, se é legalmente possível a emissão de cheque sem a data de pagamento 

para posterior preenchimento pelo portador conforme acordado, ex vi do artigo 

16 da Lei do Cheque; do artigo 981 do Código Civil, e da Súmula 387 do Supremo 

Tribunal Federal, não nos parece razoável que seja legalmente vedado, de forma 

a afastar a natureza cambial do cheque, a sua pós datação pelo próprio emitente 

diante do que dispõe o artigo 113 do Código Civil.

Assim, com a devida venia, o entendimento que nos parece mais adequado 

é no sentido de que a pós datação do cheque vincula, e mantém íntegra a sua 

natureza cambial para todos que atuaram mediante manifestação inequívoca da 

vontade, ou seja, o emitente, o endossante, o avalista e o portador, sendo todavia, 

inefi caz para o sacado na forma do artigo 32 e seu parágrafo único.

II

Sob o segundo ponto a ser enfrentado neste julgamento de Recurso Especial 

com efeito Repetitivo, qual seja, sobre a possibilidade de realizar o apontamento 

de cheque, ainda que após o prazo de apresentação, mas dentro do período 

para ajuizamento da ação cambial de execução, o entendimento que nos 

parece mais adequado, com a devida venia, é no sentido afi rmativo.

Isto porque, a análise combinada das disposições dos artigos 47 e 48 da Lei 

n. 7.357/1985 induz o entendimento de que o protesto que deve ser realizado 

dentro do prazo de apresentação do cheque, é específi co para as hipóteses de 

manutenção da executividade do título em razão da não apresentação do cheque 

ao sacado para pagamento e para a constituição em mora dos endossantes e seus 

avalistas.

[...]
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Assim, não sendo o caso de protesto para constituição em mora de 

endossantes e avalistas, nem de manutenção da executividade do título em razão 

da não apresentação do cheque ao sacado para pagamento, não há que se falar 

na aplicação do prazo de que se trata o artigo 48 da Lei n. 7.357/1985, razão 

pela qual nos parece ser plenamente possível, sob o ponto de vista legal, a 

realização de protesto de cheque durante todo o período de exigibilidade dos 

valores nele consignados.

IIII

Assim, diante do exposto, e com a devida venia, entende a Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, instada a se manifestar 

nos autos do presente Recurso Especial na condição de amicus curiae, que o 

entendimento que deveria ser adotado por esta ínclita Corte, com base na 

interpretação sistemática das disposições da própria lei do cheque com as regras 

gerais do Código Civil brasileiro, é de que a pós-datação do cheque vincula, 

e mantém íntegra a sua natureza cambial para todos que atuaram mediante 

manifestação inequívoca da vontade, ou seja, o emitente, o endossante, o 

avalista, e o portador, sendo todavia, inefi caz para o sacado na forma do artigo 

32 e seu parágrafo único da Lei n. 7.357/1985, bem como de que é possível, sob o 

ponto de vista legal, a realização de protesto do cheque durante todo o período 

de exigibilidade dos valores nele consignados, salvo na hipótese de constituição 

em mora de endossantes e avalistas, onde há que se observar o prazo fi xado no 

artigo 48 da n. 7.357/1985, por ser medida da mais escorreita Justiça.

A Febraban, como amicus curiae, opina no seguinte sentido, in verbis:

Para um melhor entendimento, teceremos nossas considerações em tópicos 

separados, um para cada assunto apresentado no mencionado Ofício, porém, 

com referência a ambos os assuntos podemos adiantar, de plano, que nosso 

entendimento é de que deve ser prestigiada a farta e pacífi ca jurisprudência 

emanada dessa Egrégia Corte Superior, conforme se vê a seguir.

1 - “Saber se a pactuação extracartular da pós-datação do cheque tem efi cácia, no 

tocante ao direito cambiário”.

Apesar da prática costumeira da emissão de cheques “pós-datados”, é sabido - 

e incontroverso, já que se trata de previsão legal -, que se traduz em uma ordem 

de pagamento à vista, que deve ser atendida no momento de sua apresentação.

Nessa mesma linha de raciocínio, queremos crer que assumir a possibilidade 

de dilação do prazo prescricional da cártula em razão da sua pós-datação, 

implicaria na infringência do artigo 192, do Código Civil, que impede que “os 

prazos de prescrição sejam alterados por acordo das partes”.

Nesse sentido já tem reiteradamente decidido nossos Tribunais que o termo 

inicial para fi ns de contagem do prazo prescricional de cheque é a data aposta no 
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espaço reservado à data de sua emissão, independentemente da pós- datação da 

cártula.

E esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não por acaso, também já fi rmou 

entendimento na mesma esteira, conforme se observa do julgamento do Recurso 

Especial n. 1.068.513, de relatoria da i. Ministra Nancy Andrighi, a saber:

[...]

No mesmo sentido do julgado acima, sucederam-se muitos outros: EDcl no 

REsp n. 1.302.287/RS, AgRg no REsp n 1.442.566/MG, AgRg no AREsp n. 312.487/

MG, AgRg no REsp n. 1.402.488/PR e AgRg no AREsp n. 259.912/MG.

Sendo assim, no entender desta Federação, deve ser mantida a jurisprudência 

já fi rmada no âmbito desse Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a 

pactuação extracartular da pós-datação do cheque é ineficaz perante o direito 

cambiário.

2 - “Defi nir se é possível o apontamento a protesto de cheque, ainda que após o 

prazo de apresentação, mas dentro do período para ajuizamento da ação cambial de 

execução”.

Neste aspecto, há que se ponderar, em primeiro lugar, que em regra o 

protesto não é obrigatório, pois dele não necessita o credor para exigir em juízo o 

cumprimento da obrigação constante do título cambial.

Mesmo sendo o protesto, em regra facultativo, de sua efetivação pelo credor 

derivam relevantes consequências:

[...]

Por outro lado, o protesto se faz necessário, como se sabe, para o ajuizamento 

da ação de execução em face dos endossantes da cártula e seus avalistas 

(coobrigados), como forma de configurar a mora destes no pagamento (ou 

declaração do sacado ou câmara de compensação) podendo-se concluir que a 

exigibilidade do protesto tem lugar quando a execução do título recair sobre os 

endossantes e seus avalistas, segundo exigência que decorre da própria lei.

[...]

É sabido que o artigo 33, da Lei n. 7.357/1985, defi ne que “o cheque deve ser 

apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) 

dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 (sessenta) dias, 

quando emitido em outro lugar do país ou no exterior”.

E o artigo 59, da mesma lei, descreve que “prescrevem em 6 (seis) meses, 

contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta lei 

assegura ao portador”, qual seja, a ação cambial para execução judicial do título.

Já o artigo 48, por sua vez, defi ne que “o protesto ou as declarações do artigo 

anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes 

da expiração do prazo de apresentação. Se esta ocorrendo no último do dia 
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do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil 

seguinte”.

Contudo, verifi ca-se que o prazo defi nido no mencionado artigo 48 é dirigido 

apenas ao protesto necessário, isto é, aquele imprescindível para que se possa 

manejar a execução cambial contra os coobrigados - endossantes e seus respectivos 

avalistas -, visando o exercício do direito de regresso, previsto no inciso II, do art. 

47, reproduzido acima, e não em face ou contra o próprio emitente do título.

Tal entendimento já se encontra sedimentado na jurisprudência desse Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça [...].

[...]

Sendo assim, no nosso modo de ver, é de rigor a possibilidade de apontamento 

a protesto de cheque, ainda que após o prazo de apresentação, mas dentro do período 

para ajuizamento da ação cambial de execução, para a preservação de direitos. Aliás, 

tal entendimento também se justifi ca sob a ótica de que o protesto do título pode 

ser utilizado pelo credor para outras fi nalidades, que não necessariamente a de 

ajuizamento de ação de execução do título cambial.

O Ministério Público Federal assim se manifestou:

2.1. O recurso não merece prosperar, havendo de prevalecer o entendimento 

já exposto por essa Corte Superior de Justiça, no sentido de que o prazo para 

protesto da cártula tem ínicio a partir da data de emissão do cheque, mesmo 

quando acordado data futura, adotados, aqui, seus fundamentos:

[...]

Em relação à possibilidade do apontamento a protesto de cheque, ainda que 

após o prazo de apresentação, mas dentro do prazo do período para ajuizamento 

da ação cambial de execução, a tese a prevalecer é no sentido da legitimidade 

de tal prática, também de acordo com o entendimento acerca desse tema já 

revelado por esse E. Sodalício:

[...]

Recurso especial. Cautelar de sustação de protesto. Protesto realizado 

após prazo de apresentação, mas antes de esgotado o lapso prescricional 

da ação cambial de execução. Legalidade.

1. O protesto tem por fi nalidade precípua comprovar o inadimplemento 

de obrigação originada em título ou em outro documento de dívida.

2. É legítimo o protesto de cheque efetuado depois do prazo de 

apresentação previsto no art. 48, caput, da Lei n. 7.357/1985, desde que não 

escoado o prazo prescricional relativo à ação cambial de execução.

3. A exigência de realização do protesto antes de expirado o prazo 

de apresentação do cheque é dirigida apenas ao protesto obrigatório à 
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propositura da execução do título, nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei n. 

7.357/1985.

4. Recurso especial provido (REsp 1.297.797/MG, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, DJ de 27.2.2015).

Com efeito, como afi rma Marlon Tomazette, citado no voto do julgado cuja 

ementa encontra-se acima transcrita:

A nosso ver, contudo, o prazo previsto no artigo 48 não é um prazo 

fatal para a efetivação do protesto, mas apenas para a possibilidade de 

cobrança dos devedores indiretos. O próprio dispositivo que fi xa o prazo 

faz referência ao artigo anterior, que cita o protesto apenas no que tange 

à cobrança dos devedores indiretos. Em outras palavras, o protesto poderá 

ser realizado fora desse prazo, mas não produzirá o efeito de permitir a 

cobrança dos devedores indiretos. (Curso de direito empresarial: títulos de 

crédito. Vol. 2. São Paulo: Atlas, 2011, p. 239.)

4. Ante o exposto, o presente recurso há de ser desprovido, prevalecendo, para 

os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, as teses de que é possível 

o apontamento a protesto de cheque, mesmo após o prazo de apresentação, 

porém dentro do interregno para ajuizamento da ação cambial de execução e 

que a pactuação extracartular da pós-datação do cheque não tem efi cácia no 

direito cambiário.

É o parecer.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A primeira questão 

controvertida é quanto à possibilidade de, em decorrência do costume da pós-

datação extracartular do cheque (sem que conste a pactuação no campo próprio, 

referente à data de emissão), admitir-se a ampliação do prazo de apresentação 

da cártula.

O acórdão recorrido dispôs:

Por sentença, o MM Juiz de Direito, julgou improcedente a demanda 

fundamentando que “tendo o título sido apontado para protesto em 28.5.2010, 

conforme fl s. 43, em tempo hábil, uma vez que não havia decorrido o prazo de 60 

dias entre a data convencionada para apresentação e a data do apontamento, não 

há que se falar em ilegalidade do ato praticado e em dano moral a ser indenizado”. 
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Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitrou no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) (fl s. 55-56).

[...]

Com razão a insurgência. Vejamos:

Verifi ca-se que, quando do apontamento a protesto, havia ultrapassado o 

prazo de apresentação para desconto, conforme se extrai do art. 33, da Lei n. 

7.357/1985: “O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da 

emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser 

pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.”

O art. 48 da mesma Lei do Cheque, por sua vez, dispõe que “O protesto ou as 

declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou domicílio do 

emitente, antes da expiração do prazo de apresentação. Se esta ocorrer no último dia 

do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte.”

[...]

O Doutrinador Fran Martins observa também que “O protesto do título deve ser 

feito antes de expirado o prazo para a apresentação do cheque, por lei taxativamente 

fixado em 30 dias, a contar da data de sua emissão, em se tratando de cheque 

para ser pago na mesma praça, ou de 60 dias, quando para pagamento em praça 

diferente” (Títulos de Crédito, vol. II, 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 116).

Ainda, não merece prosperar o argumento aventado na sentença de que o título 

em comento, não estaria prescrito por ter sido pré-datado para o dia 24.5.2010.

Isso porque, cumpre ressaltar que o cheque pré-datado não é reconhecido no 

mundo jurídico, não produzindo nenhum efeito capaz de retirar sua exigibilidade. O 

que importa para a resolução da controvérsia é a data de sua emissão que no caso foi 

dia 9.2.2010 (fl . 18).

[...]

Aliás, é claro o art. 32 da Lei do Cheque que dispõe:

O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção 

em contrário.

Ressalte-se, ainda, que à luz do art. 32, caput, da Lei n. 7.357/1985, o cheque 

constitui ordem de pagamento à vista, motivo pelo qual, mesmo que pós-datado 

(ou pré-datado), a verifi cação da ocorrência de prescrição da ação de execução 

leva em conta o dia consignado na cártula como sendo o de sua emissão, e não 

aquele acordado entre as partes para a satisfação da importância nele expressa.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
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In casu, o título foi emitido em 9.2.2010 e por ter sido o título emitido na cidade de 

São Cristóvão do Sul/SC, praça diversa da oposta no título Curitibanos/SC, o prazo de 

apresentação que é de 60 (dias) daria, venceu em 12.4.2010.

Assim, sendo o título apontado a protesto em 28.5.2010, fl agrante, portanto, a 

intempestividade do apontamento da cártula a protesto, já que efetuado fora do 

prazo previsto na legislação em comento.

[...]

Assim, uma vez constatada a impossibilidade da lavratura do protesto ante 

a não observância do prazo de apresentação previsto em lei, dou provimento 

ao recurso, para reformar a sentença proferida e declarar a irregularidade do 

apontamento a protesto do Cheque n. 000299, bem como determinar a sustação 

defi nitiva dos efeitos de tal ato notarial.

2.1. Nesse passo, anota-se que o cheque tem como característica intrínseca 

e inafastável a relação entre o sacador e “a instituição bancária ou fi nanceira que 

lhe seja equiparada, com a qual o emitente mantém contrato que a autorize a 

dispor de fundos existentes em conta-corrente”. (NEGRÃO, Ricardo. Manual 

de direito comercial e de empresa, Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 115)

Segundo a Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), é requisito essencial do 

cheque a identifi cação do banco ou da instituição fi nanceira que deve pagar a 

quantia determinada (art. 1º, II e III), sob pena de completa desfi guração do 

instituto (art. 2º), o que é reiterado pelo mandamento insculpido no art. 3º, 

segundo o qual “o cheque é emitido contra banco, ou instituição fi nanceira que 

lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque”.

Sob esse enfoque, desponta uma diferença básica entre o cheque e a letra 

de câmbio à vista - que também é adimplida com a sua apresentação ao sacado 

-, qual seja, a de que o pagamento desta consubstancia ato unilateral do sacado, 

uma vez que inexiste a referida relação fundamental entre este e o sacador; a 

qual, consoante expendido, é requisito essencial do cheque.

Nessa ordem de ideias, é forçoso concluir que, por materializar ordem 

a terceiro para pagamento à vista, o seu momento natural de realização é a 

apresentação (art. 32), quando então a instituição fi nanceira verifi ca a existência 

de disponibilidade de fundos (art. 4º, § 1º), razão pela qual a apresentação 

é necessária, quer diretamente ao sacado quer por intermédio do serviço de 

compensação de cheques (art. 34).

Confi ra-se o magistério de Paulo Restiff e Neto em obra específi ca sobre o 

tema:
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E, por se tratar de título de apresentação a terceiro para pagamento, que se 

caracteriza como ordem a ser cumprida exclusivamente por banco (banco 

sacado), conclui-se que o ato culminante sine qua non da realização normal do 

cheque é sua apresentação. E tanto isso é certo que, mesmo constando do cheque 

cláusula que dispensa do protesto (art. 50), tal concessão ao portador não o dispensa 

de proceder à apresentação do cheque ao banco sacado, para pagamento (§ 1º do 

art. 50 da Lei n. 7.357/1985). Mesmo porque a verifi cação da existência de fundos 

disponíveis, e, pois, também da ausência ou insufi ciência de provisão, para todos 

os efeitos jurídicos, confina-se ao ato-momento da apresentação do cheque ao 

banco sacado para pagamento (art. 4º, § 1º, da Lei n. 7.357). (Lei do Cheque e novas 

medidas bancárias de proteção aos usuários. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 76)

A apresentação é, assim, ato culminante, formal e obrigatório, específi co e 

apropriado, exercitável pelo titular (tradens), que se concretiza pela exibição 

do cheque, destinado à realização normal da ordem incondicional, que traz 

implícita a solicitação de pagamento à vista da quantia em dinheiro indicada 

pelo emitente no próprio documento, conforme a natureza desse título quesível, 

a ser efetuado pelo sacado. O art. 33 não deixa dúvida ao complementar que “o 

cheque deve ser apresentado para pagamento, [...]”. A apresentação assegura, como 

espécie de publicidade, na ordem, a prioridade de pagamento (art. 40 da Lei 

Interna) pelo banco sacado. (RESTIFFE NETO, Paulo. Op. Cit. p. 235)

2.2. É ainda conveniente ressaltar que, a teor do art. 32, parágrafo único, da 

Lei n. 7.357/1985, o cheque é ordem de pagamento a terceiro à vista, em razão 

da existência de fundos do emitente na instituição fi nanceira sacada, que deve 

efetuar o pagamento, ainda que apresentada a cártula “antes do dia indicado 

como data de emissão”.

Outrossim, a teor dos arts. 6º e 15 da Lei n. 7.357/1985, o cheque 

não admite aceite e o emitente (devedor principal) garante o pagamento, 

considerando-se não escrita qualquer disposição em contrário.

Dessarte, a pós-datação extracartular (v.g., a cláusula “bom para”) 

tem existência jurídica, pois a lei não nega validade à pactuação - que terá 

consequência de natureza obrigacional para os pactuantes (tanto é assim que a 

Súmula 370/STJ orienta que enseja dano moral a apresentação antecipada de 

cheque) -, mas restringe a autonomia privada, ao estabelecer que, se não constar 

no campo próprio referente à data de emissão, não terá efi cácia para alteração do 

prazo de apresentação.

Não se desconhece, pois, a existência do costume relativo à emissão de 

cheque pós-datado, todavia a pactuação extracartular é inefi caz, não podendo 
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operar os efeitos almejados pelo recorrente, no tocante à dilação do prazo de 

apresentação da cártula.

Nesse mesmo sentido:

Qualquer cláusula inserida no cheque com o objetivo de alterar esta sua 

essencial característica é considerada não-escrita e, portanto, ineficaz (Lei n. 

7.357, de 1985 - Lei do Cheque, art. 32). Desta forma, a emissão de cheque com data 

futura, a pós-datação, não produz nenhum efeito cambial, posto que, pelo contrário, 

importaria tratamento do cheque como um título de crédito a prazo. Um cheque 

pós-datado é pagável em sua apresentação, à vista, mesmo que esta se dê em 

data anterior àquela indicada como a de sua emissão (art. 32, parágrafo único). 

(COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 21 ed. São Paulo: Saraiva, p. 

272)

O Cheque constitui uma ordem de pagamento à vista (lei brasileira, art. 32). Já 

o art. 1º da Lei n. 2.591, de 1912, declarava ter o cheque essa conceituação; o art. 

28 da Lei Uniforme também expressamente disse que “o cheque é pagável à vista”, 

o que é repetido pelo art. 32 da nova Lei do Cheque. Isso decorre da natureza do 

título, que não é instrumento de crédito, mas de exação. (MARTINS, Fran. O cheque 

segundo a nova lei. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 90)

Todavia, no Brasil, a pós-datação do cheque não possui autorização legal. 

Muito pelo contrário, no nosso ordenamento jurídico, consta a seguinte regra: “O 

cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário” 

(Lei n. 7.357/1985 - art. 32). Diante desse dispositivo, discute-se a legitimidade da 

pós-datação do cheque.

[...]

Entretanto, tal combinação é perfeitamente válida e vincula as partes que 

assim ajustaram. A pós-datação não altera o vencimento do cheque, mas gera 

efeitos obrigacionais entre as partes. No Direito italiano, tal combinação seria 

nula e não geraria efeitos nem entre as partes, mantendo-se entre elas apenas o 

cheque. (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. 6 ed. 

São Paulo: Atlas, 2015, p. 265)

Ademais, como a lei especial de regência estabelece que o prazo 

prescricional para a perda da pretensão para a execução cambial do título deve 

ser contado a partir da data de emissão constante do campo próprio da cártula, 

a alteração casuística (extracartular) do prazo de apresentação do cheque pós-

datado implicaria a dilação do prazo prescricional do título (que se conta a partir 

da data estampada como de emissão), situação que deve ser repelida, visto que 

infringiria o artigo 192 do Código Civil. 
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A Terceira Turma apreciou a matéria em apreço, em precedente assim 

ementado:

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Título de crédito. Cheque pós-

datado. Prazo para apresentação com refl exão no prazo prescricional. Dilação. 

Impossibilidade. Ação executiva. Prescrição. Interpretação. Arts. 32, 33 e 59 da Lei 

n. 7.357/1985. Recurso improvido.

1. O cheque é ordem de pagamento à vista a ser emitida contra instituição 

fi nanceira (sacado), para que, pague ao benefi ciário determinado valor, conforme 

a sufi ciência de recursos em depósito, não sendo considerada escrita qualquer 

cláusula em contrário, conforme dispõe o art. 32 da Lei n. 7.357/1985.

2. Cheque pós-datado. Modalidade consagrada pela prática comercial. Dilação 

do prazo de apresentação. Impossibilidade. A pós-datação da cártula não altera 

as suas características cambiariformes. O ajuste celebrado não tem o condão 

de modificar preceito normativo específico de origem cambial, sob pena de 

descaracterizar o título de crédito.

3. Nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, o prazo prescricional 

para propositura da ação executiva é de 6 (seis) meses, a partir do prazo de 

apresentação que, por sua vez, é de 30 (trinta) dias, a contar do dia da emissão, 

quando sacado na praça em que houver de ser pago.

4. A alteração do prazo de apresentação do cheque pós-datado, implicaria na 

dilação do prazo prescricional do título, situação que deve ser repelida, visto que 

infringiria o artigo 192 do Código Civil. Assentir com a tese exposta no especial, seria 

anuir com a possibilidade da modifi cação casuística do lapso prescricional, em razão 

de cada pacto realizado pelas partes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1.159.272/DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 13.4.2010, DJe 27.4.2010)

No mesmo diapasão, é o seguinte precedente da Quarta Turma:

Direito Comercial. Recurso especial. Cheque. Ordem de pagamento à 

vista. Caractere essencial do título. Data de emissão diversa da pactuada para 

apresentação da cártula. Costume contra legem. Inadmissão pelo Direito Brasileiro. 

Considera-se a data de emissão constante no cheque.

1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios 

cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações 

cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, por isso 

que a sua pós-datação não amplia o prazo de apresentação da cártula, cujo marco 

inicial é, efetivamente, a data da emissão.
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2. “A alteração do prazo de apresentação do cheque pós-datado implicaria na 

dilação do prazo prescricional do título, situação que deve ser repelida, visto que 

infringiria o artigo 192 do Código Civil. Assentir com a tese exposta no especial, 

seria anuir com a possibilidade da modifi cação casuística do lapso prescricional, 

em razão de cada pacto realizado pelas partes”. (AgRg no Ag 1.159.272/DF, Rel. 

Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, 

julgado em 13.4.2010, DJe 27.4.2010)

3. Não se pode admitir que a parte descumpra o artigo 32 da Lei n. 7.357/1985 

e, ainda assim, pretenda seja conferida interpretação antinômica ao disposto 

no artigo 59 do mesmo Diploma, para admitir a execução do título prescrito. 

A concessão de efeitos à pactuação extracartular representaria desnaturação 

do cheque naquilo que a referida espécie de título de crédito tem de essencial, 

ser ordem de pagamento à vista, além de violar os princípios da abstração e 

literalidade.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 875.161/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

9.8.2011, DJe 22.8.2011)

Cumpre ressaltar que esse entendimento já foi pacifi cado no âmbito do 

STJ por este Colegiado, por ocasião do julgamento do REsp 1.068.513/DF, 

com expressa invocação dos dois retromencionados precedentes das duas turmas 

de direito privado, relatora Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:

Processual Civil. Recurso especial. Ação de execução. Título de crédito. Cheque 

pós-datado. Omissão. Fundamentação. Ausente. Deficiente. Súmula 284/STF. 

Dissídio jurisprudencial. Ausência de cotejo analítico. Similitude fática não 

demonstrada. Prescrição da ação executiva. Data consignada na cártula.

1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não 

conhecimento do recurso quanto ao tema.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. Ainda que a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não 

encontra previsão legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação 

do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque como 

ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, além de violação 

dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes.

4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do 

cheque pelo benefi ciário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fi ns de contagem do 

prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou 

seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão.
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5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.

(REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 

14.9.2011, DJe 17.5.2012)

No mesmo diapasão, EDcl no REsp 1.446.165/ES, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 8.3.2016, DJe 14.3.2016; EDcl 

no REsp 1.302.287/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 5.8.2014, DJe 15.8.2014; AgRg no AREsp 312.487/MG, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25.3.2014, DJe 

31/3/2014gRg no AREsp 259.912/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 

Quarta Turma, julgado em 3.10.2013, DJe 11.10.2013). No mesmo sentido, 

dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 259.912/MG, relator 

Ministro Antonio Carlos Ferreira; REsp 1.098.502/RS, relator Ministro Raul 

Araújo; REsp 1.148.954/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira; REsp 

1.197.043/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti; REsp 1.373.403/MS, 

relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; REsp 1.361.401/MG, relator 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; REsp 1.302.287/RS, relatora Ministra 

Maria isabel Gallotti.

2.3. É importante frisar que, em absoluto, não se está a dizer que não possa 

ser emitido cheque pós-datado, consignando, no campo próprio referente à data 

de emissão, o dia acordado para que seja apresentado o cheque à instituição 

fi nanceira sacada.

É o que também se extrai do enunciado n. 40 da Primeira Jornada de 

Direito Comercial do CJF.

Como é cediço, o interesse social visa proporcionar ampla circulação dos 

títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na 

sua aquisição. (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 27 ed. Vol. 2. 

Saraiva: São Paulo, 2010, p. 415-423)

Por um lado, o cheque, em especial, é ordem de pagamento à vista e 

submete-se aos princípios, caros ao direito cambiário, da cartularidade, 

literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das 

exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

Por outro lado, “desde a multicitada e veemente advertência de Vivante 

acerca de que não se deve ser feita investigação jurídica de instituto de direito 

comercial sem se conhecer a fundo a sua função econômica, a abalizada doutrina 

vem, constantemente, lecionando que, no exame dos institutos do direito 
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cambiário, não se pode perder de vista que é a sua disciplina própria que permite 

que os títulos de crédito circulem, propiciando os inúmeros e extremamente 

relevantes benefícios econômico-sociais almejados pelo legislador”. (REsp 

1.231.856/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

4.2.2016, DJe 8.3.2016)

E tanto é assim que o art. 32, parágrafo único, da Lei n. 7.357/1985 ressalva 

a possibilidade de o banco sacado pagar o cheque antes do “dia indicado como 

data de emissão”, caso seja apresentado. É dizer, admite plenamente a hipótese 

de o cheque conter data de emissão posterior àquela em que foi, efetivamente, 

emitido.

Outrossim, o art. 13, caput, da Lei do Cheque esclarece que “as obrigações 

contraídas no cheque são autônomas e independentes”, e, como bem observado 

pela CNC, o art. 16 permite que o cheque incompleto, no ato da emissão, seja 

completado pelo benefi ciário, com observância do que fora convencionado, 

resguardando, em todo caso, os interesses do terceiro portador de boa-fé.

Ademais, em que pese o mencionado art. 32 da Lei do Cheque estabelecer 

que esse título caracteriza ordem de pagamento à vista, o art. 4º, § 1º, do mesmo 

Diploma esclarece que a existência de fundos disponíveis em poder do sacado 

deve ser verifi cada apenas na data (“momento”) da apresentação.

Dessarte, na mesma linha da iterativa jurisprudência do STJ e das 

manifestações de todos os amicus curiae e do Ministério Público Federal, cumpre 

observar que o ordenamento jurídico confere segurança e efi cácia à regular pós-

datação, isto é, contanto que se faça constar a data de emissão, conforme o 

avençado, no campo específi co da cártula.

2.4. Por fi m, apenas para registro, conferindo também segurança a essa 

operação, o art. 37 da Lei n. 7.357/1985 estabelece que a morte do emitente ou 

sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque.

Com efeito, é bem de ver que, por ocasião do julgamento do REsp 

1.101.41/SP (sob o rito do art. 543-C do CPC/1975), sufragando a mesma 

tese consubstanciada na Súmula 503/STJ, foi alinhavado que, como em regra a 

emissão do cheque não implica novação, e o seu pagamento resulta na extinção 

da obrigação fundamental, o prazo prescricional para a cobrança do crédito 

oriundo da relação fundamental conta-se a partir do dia seguinte à “data de 

emissão estampada na cártula” - quando, então, é possível cogitar (caracterizar) 

inércia por parte do credor.
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O precedente tem a seguinte ementa:

Processual Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C 

do CPC. Ação monitória aparelhada em cheque prescrito. Prazo quinquenal para 

ajuizamento da ação. Incidência da regra prevista no art. 206, § 5º, inciso I, do 

Código Civil.

1. Para fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil: “O prazo para ajuizamento 

de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é 

quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.101.412/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 11.12.2013, DJe 3.2.2014)

3. A segunda questão controvertida consiste em saber se é possível o 

protesto do cheque, com indicação, no apontamento, apenas do devedor 

principal (emitente), após o prazo de apresentação, mas dentro do termo para o 

ajuizamento de execução cambial.

Conforme apurado pela Corte local, “o título foi emitido em 9.2.2010 e, por 

ter sido o título emitido na cidade de São Cristóvão do Sul/SC, praça diversa 

da oposta no título Curitibanos/SC, o prazo de apresentação, que é de 60 (dias), 

venceu em 12.4.2010”; “sendo o título apontado a protesto em 28.5.2010”.

Em se tratando de cheque, é de 6 (seis) meses o lapso prescricional para 

a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar 

da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da 

emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município 

distinto daquele em que se situa a agência pagadora.

Se ocorre a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do 

Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade 

de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito.

Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, 

o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de 

ação fundada na relação causal.

Menciona-se o seguinte precedente da Quarta Turma:

Direito Comercial e Processual Civil. Recurso especial. Ação monitória 

embasada em cheque prescrito. Viabilidade. Menção ao negócio jurídico 

subjacente. Desnecessidade. Oposição de embargos à monitória discutindo o 

negócio que ensejou a emissão do cheque. Possibilidade.
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1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso 

prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) 

dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a 

contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em 

município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.

2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do 

Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade 

de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza 

cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo 

para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo 

Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança 

fundada na relação causal.

3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no 

caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no 

artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e não haverá necessidade de descrição da causa 

debendi.

4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha 

embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua 

eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não 

mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito.

5. Recurso especial provido.

(REsp 926.312/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

20.9.2011, DJe 17.10.2011)

Com efeito, é fora de dúvida que o réu procedeu ao apontamento do 

protesto no prazo para a ação cambial de execução, isto é, na ocasião, o cheque 

mantinha caráter de título executivo, caracterizando-se “por documento ou ato 

documentado, tipifi cado em lei, que contém uma obrigação líquida e certa e que 

viabiliza o uso da ação executiva”. (SHIMURA, Sérgio. Título executivo. São 

Paulo: Saraiva, 1997, p. 112.).

3.1. É conveniente observar, apenas a título de registro, que, mesmo em 

caso de pós-datação plenamente efi caz - realizada no campo próprio da data de 

emissão -, caso ocorra a apresentação antecipada da cártula, o prazo prescricional 

começa a fl uir a contar dessa apresentação.

É o que também propugna o enunciado n. 40 da Primeira Jornada de 

Direito Comercial do CJF, sustentando que o prazo prescricional de 6 (seis) 

meses para o exercício da pretensão à execução do cheque pelo respectivo 

portador é contado do encerramento do prazo de apresentação, tenha ou não 

sido apresentado ao sacado dentro do referido prazo. No caso de cheque pós-
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datado apresentado antes da data de emissão ao sacado ou da data pactuada com 

o emitente, o termo inicial é contado da data da primeira apresentação.

Nesse mesmo diapasão, é a remansosa jurisprudência desta Corte:

Cheque. Prescrição. Art. 59 da Lei n. 7.357/1985. Dissídio.

1. Já assentou a Corte que a prescrição do art. 59 da Lei n. 7.357/1985 

pressupõe que o cheque haja sido apresentado no prazo legal, “caso contrário, a 

prescrição passa a correr da data da primeira apresentação” (REsp n. 45.512/MG, 

Relator o Senhor Ministro Costa Leite, DJ de 9.5.1994). No caso, porém, o especial 

não tem trânsito porque ausente a necessária similitude fática dos paradigmas, 

com os termos do julgado recorrido.

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp 435.558/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, julgado em 16.9.2003, DJ 10.11.2003, p. 186)

Comercial. Cheque. Prescrição. Termo inicial. O termo inicial da prescrição 

previsto no art. 59 da Lei n. 7.357, de 1985, pressupoe que o cheque não haja sido 

apresentado no prazo legal. Caso contrario, a prescrição passa a correr da data da 

primeira apresentação. Recurso conhecido e provido.

(REsp 47.149/MG, Rel. Ministro Claudio Santos, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo 

Costa Leite, Terceira Turma, julgado em 30.8.1994, DJ 26.9.1994, p. 25.649)

3.2. A decisão recorrida perfi lha o entendimento de que o protesto foi 

abusivo, visto que efetuado após o prazo de apresentação - tendo em conta a data 

de emissão estampada na cártula -, invocando o art. 48 da Lei n. 7.357/1985, 

que dispõe, in verbis:

Art. 48 O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no 

lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de 

apresentação. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações 

podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte.

§ 1º A entrega do cheque para protesto deve ser prenotada em livro especial e 

o protesto tirado no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento do título.

§ 2º O instrumento do protesto, datado e assinado pelo oficial público 

competente, contém:

a) a transcrição literal do cheque, com todas as declarações nele inseridas, na 

ordem em que se acham lançadas;

b) a certidão da intimação do emitente, de seu mandatário especial ou 

representante legal, e as demais pessoas obrigadas no cheque;
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c) a resposta dada pelos intimados ou a declaração da falta de resposta;

d) a certidão de não haverem sido encontrados ou de serem desconhecidos 

o emitente ou os demais obrigados, realizada a intimação, nesse caso, pela 

imprensa.

§ 3º O instrumento de protesto, depois de registrado em livro próprio, será 

entregue ao portador legitimado ou àquele que houver efetuado o pagamento.

§ 4º Pago o cheque depois do protesto, pode este ser cancelado, a pedido de 

qualquer interessado, mediante arquivamento de cópia autenticada da quitação 

que contenha perfeita identifi cação do título.

É necessário esclarecer que, em bem recente julgamento de recurso especial 

representativo de controvérsia, REsp 1.340.236/SP, este Colegiado, na linha 

da fi rme jurisprudência do STJ e do que propugna a doutrina especializada, 

sufragou tese assentando que a legislação de regência estabelece que o 

documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita 

de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

A decisão tem a seguinte ementa:

Sustação de protesto extrajudicial. Recurso especial representativo de 

controvérsia. Art. 543-C do CPC. Tutela cautelar para sustação de protesto 

cambiário. A teor do art. 17, § 1º, da Lei n. 9.492/1997, a sustação judicial do 

protesto implica que o título só poderá ser pago, protestado ou retirado do 

cartório com autorização judicial. Medida que resulta em restrição a direito do 

credor. Necessidade de oferecimento de contracautela, previamente à expedição 

de mandado ou ofício ao cartório de protesto para sustação do protesto.

1. Para fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência 

estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza 

prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação 

de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio 

oferecimento de contracautela, a ser fi xada conforme o prudente arbítrio do 

magistrado.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1.340.236/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 14.10.2015, DJe 26.10.2015)

De fato, ao estabelecer, o art. 1º, da Lei n. 9.492/1997, que protesto é o 

ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de 

obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, a interpretação 

mais adequada, inclusive tendo em vista os efeitos do protesto, é o de que o 
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termo “dívida” exprime débito, consistente em obrigação pecuniária, líquida, 

certa e que é/se tornou exigível.

É o que também sustenta a doutrina especializada:

4. Títulos e documentos protestáveis

Enfeixado no aspecto da materialização da obrigação cambiária e naquela 

documental, surgem as hipóteses disciplinadas pelo legislador, autorizadoras do 

protesto, relacionadas com os títulos de crédito em geral, alcançando os contratos 

e instrumentos formatados nos escritos particulares ou públicos atendidos os 

requisitos próprios no desempenho do vínculo inserido no contexto bilateral ou 

unilateral dessas circunstâncias.

[...]

Refletidamente, portanto, quaisquer títulos ou documentos que 

alicerçam obrigações, líquidas, certas, exigíveis, fazem parte dos indicativos 

instrumentalizados ao protesto, cujo exame primeiro de suas condições caberá ao 

Tabelião, formalizando o ato ou recusando sua feitura. (ABRÃO, Carlos Henrique. 

Protesto: caracterização da mora, inadimplemento obrigacional. 4 ed. São Paulo: 

Atlas, 2001, p. 11 e 14)

Apropriada a explicação, com a ressalva de que somente é admissível o protesto 

se a prestação devida tiver por objeto quantia certa em dinheiro. Assim, apenas se 

vislumbra a possibilidade de protesto de documento de dívida que estabeleça 

obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa que não seja dinheiro, se as 

mesmas partes, também em documento escrito, admitirem a substituição da 

prestação original por valor em pecúnia, seja como prestação alternativa, seja 

como razão da impossibilidade do cumprimento da obrigação originária, ou se 

tal for a determinação da sentença. Não nos esqueçamos de que não deve haver 

margem para discussão sobre o cabimento ou não da substituição, devendo 

ela ter sido estabelecida de maneira clara e sem condições, em documento que 

preencha os requisitos de título executivo.

Por outro lado, somente caberá protesto de título executivo, em caso de 

obrigação alternativa, se ficou estipulado que a escolha incumbe ao credor, 

devendo ele declarar expressamente em seu requerimento de protesto que opta 

pelo recebimento do valor em dinheiro previamente estipulado.

[...]

Assim, a atividade dos Tabeliães de Protesto vai muito além da simples 

testifi cação da falta de pagamento, aceite ou devolução do título ou documento 

de dívida. Nos dias de hoje, os citados Profissionais do Direito, por meio de 

procedimento legal e ofi cial, testifi cam também o cumprimento de obrigações 

e é preciso dizer, mesmo sem rigor estatístico, que cerca de metade dos 

apontamentos resulta em pagamentos, propiciando aos credores a satisfação de 
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seus créditos. Se não tivesse o credor a faculdade de valer-se do Tabelionato de 

Protesto, fatalmente o litígio aportaria em um de nossos tribunais, já de há muito 

assoberbados, e o credor legítimo aguardaria por meses ou anos pelo pagamento 

que no Tabelionato poderia ocorrer em poucos dias.

É essencial que não tenhamos uma visão distorcida do protesto como instituto 

jurídico, como tem sido lançado equivocadamente mesmo em algumas decisões 

pretorianas. O procedimento que pode resultar no protesto não é apenas um 

meio de coerção para obtenção do pagamento pelo devedor. É muito mais que 

isso, mesmo nos casos de protesto facultativo. É, sim, uma forma rápida e segura 

de composição e prevenção de litígios, sem se passar por manobras meramente 

protelatórios que insegurança e revolta trazem aos bons pagadores. Não é um 

castigo ao mau pagador, mas um caminho jurídico legítimo e efi caz para o credor 

[...].

[...]

E não se diga que o devedor fi ca à mercê do credor, pois sempre restará a ele 

o acesso ao Judiciário para sustar ou cancelar o protesto relativo à dívida que 

demonstre indevida, podendo valer-se da gratuidade, se pobre for. (BUENO, 

Sérgio Luiz José. O protesto de títulos e outros documentos de dívida: aspectos 

práticos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2011, p. 23) 

3.3. Como visto, o art. 48 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), ao remeter 

ao art. 47 do mesmo Diploma, como bem observado em lição doutrinária 

citada pelo Ministério Público Federal, limita-se à questão da possibilidade de 

cobrança dos eventuais devedores indiretos (coobrigados), mas não do devedor 

principal (emitente).

Em suma, a exigência de realização do protesto, antes de expirado o 

prazo de apresentação do cheque, é dirigida apenas ao protesto obrigatório 

à propositura da execução do título, nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei n. 

7.357/1985. (REsp 1.297.797/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 

Terceira Turma, julgado em 24.2.2015, DJe 27.2.2015)

Com efeito, o protesto do cheque, com apontamento do nome do devedor 

principal, é facultativo e, como o título tem por característica intrínseca a 

inafastável relação entre o emitente e a instituição financeira sacada, é 

indispensável a prévia apresentação da cártula; não só para que se possa proceder 

à execução do título, mas também para se cogitar do protesto:

Processo Civil. Direito Civil. Suspensão do processo por morte da parte. 

Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. Cheque. Necessidade de apresentação ao 

banco sacado. Comprovação de sustação pelo emitente. Súmula 7 do STJ.
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[...]

2. O cheque tem como característica intrínseca e inafastável a relação 

fundamental entre o sacador e a instituição bancária ou fi nanceira que lhe seja 

equiparada, com a qual o emitente mantém contrato que a autorize a dispor de 

fundos existentes em conta-corrente.

3. Ainda que constando cláusula que dispensa o protesto, tal concessão 

ao portador não o dispensa de proceder à apresentação do cheque ao banco 

sacado para pagamento (§ 1º, do art. 50 da Lei n. 7.357/1985), mesmo porque 

a verifi cação da existência de fundos disponíveis, e, pois, também da ausência 

ou insufi ciência de provisão, para todos os efeitos jurídicos, confi na-se ao ato-

momento da apresentação do cheque ao banco sacado para pagamento (art. 4º, 

§ 1º) ou à câmara de compensação (art. 34).

4. O benefi ciário de cheque que não apresenta o título para pagamento, via 

de regra, vê-se impossibilitado de promover a execução, haja vista a ausência de 

requisito essencial aos títulos executivos - a exigibilidade -, que somente exsurge 

com a comprovação da falta de pagamento imotivada, a qual pode ocorrer pelo 

protesto, por declaração do banco sacado ou da câmara de compensação.

5. Não obstante, no caso concreto, a instância ordinária consignou a existência 

de provas irrefutáveis acerca da sustação do cheque - entre as quais a declaração 

de funcionário do banco sacado -, o que impeliu o tomador a ajuizar a execução 

em virtude da inocuidade da prévia apresentação do título. Incidência da Súmula 

7 do STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.315.080/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 7.3.2013, DJe 14.3.2013)

Evidentemente, é também vedado o apontamento de cheques quando 

tiverem sido devolvidos pelo banco sacado por motivo de furto, roubo ou 

extravio das folhas ou talonários, contanto que não tenham circulado por meio 

de endosso nem estejam garantidos por aval, pois, nessas hipóteses, far-se-á o 

protesto sem fazer constar os dados do emitente da cártula. (TORTORELLO, 

Jarbas Miguel. Cheque, moeda e quase-moeda. São Paulo: Sugestões Literárias, 

2001, p. 68)

Assim, caracterizando o documento levado a protesto título executivo 

extrajudicial, dotado de inequívoca certeza e exigibilidade, não se concebe possa 

o credor de boa-fé se ver tolhido quanto ao seu lídimo direito de resguardar-se 

quanto à prescrição, no que tange ao devedor principal; visto que, conforme 

disposto no art. 202, III, do Código Civil de 2002, o protesto cambial interrompe 

o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução, fi cando, com a 

vigência do novel Diploma, superada a Súmula 153/STF:
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Igualmente, o protesto cambial disciplinado pela Lei n. 9.492, de 10.9.1997, 

interrompe a prescrição diferentemente do que se entendia com base no Código 

anterior, de modo que não mais subsiste a Súmula n. 153 do Supremo Tribunal 

Federal (simples protesto cambiário não interrompe a prescrição). (PELUSO, Cezar 

(coord.). Código Civil Comentado. 6 ed. Barueri: Manole, 2012, p. 153)

O CCB de 2002, em seu art. 202, III, prescreve que o protesto de título de crédito 

interrompe o prazo prescricional da ação cambiária, regra que se aplica por não 

existir na legislação cambiária norma sobre a matéria. Assim, não mais prevalece 

a Súmula 153 do STF, que se baseava no art. 453 do Código Comercial, que, ao 

elencar as causas interruptivas da prescrição em matéria cambiária, não se referia ao 

protesto cambiário. (ROSA JR, Luiz Emygdio Franco. Títulos de crédito. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2009, p. 388)

O protesto por falta de pagamento também tem o efeito de interromper o 

prazo prescricional (CC - art. 202), isto é, realizado o protesto o prazo prescricional 

volta a correr do zero. Ora, ao protestar o título por falta de pagamento, dá-se a 

ciência inequívoca de que se tem a intenção de cobrar e, por isso, é natural que o 

prazo se reinicie. Embora seja natural a interrupção pelo protesto, é certo que tal 

efeito só passou a existir com o advento do Código Civil de 2002. Antes disso, o STF 

chegou a editar a Súmula 153, que afi rmava que o simples protesto cambiário não 

interrompia a prescrição, a qual hoje já não tem mais aplicação.

É importante ressaltar que, para a produção de tal efeito, não existe prazo previsto 

em lei. Enquanto não consumada a prescrição, o protesto poderá ter o condão de 

interrompê-la. Em outras palavras, o prazo de um dia útil não infl uencia na produção 

desse efeito. (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. 6 

ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 165)

Releva notar, ainda, que, antes mesmo da vigência do Código Civil de 2002, 

que dispõe ser o protesto cambial causa de interrupção da prescrição, a doutrina 

propugnava tal possibilidade, se a cártula ainda era passível de execução:

Tratando-se de cheque a ser protestado, há necessidade do comprovante 

de sua apresentação à instituição financeira sacada, e ainda que conste do 

documento o motivo da recusa de pagamento, a não ser que o protesto tenha 

por fi nalidade instruir medidas a serem pleiteadas contra o estabelecimento de 

crédito.

No caso de cheque, é sempre bom lembrar que o protesto é facultativo para 

fins da promoção de execução (art. 47 da Lei do Cheque), embora seja uma 

medida até recomendável, uma vez que poderá levar o devedor em determinados 

casos a honrar o compromisso cartular.

[...]
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Não se erige em novidade o fato de que exatamente em um balcão de Cartório 

de Protestos elevado percentual de dívida oriunda de um título de crédito 

é liquidada, evitando-se com a medida do apontamento acionar a máquina 

Judiciária para fazer valer um legítimo crédito do benefi ciário ou portador do 

cheque.

[...]

O protesto somente não será levado a efeito se for verificada qualquer 

irregularidade formal do documento, ou se o representante desistir do protesto, 

ou se o título for pago no tabelionato, ou, fi nalmente, em caso de sustação por 

ordem judicial. (TORTORELLO, Jarbas Miguel. Cheque, moeda e quase-moeda. São 

Paulo: Sugestões Literárias, 2001, p.67 e 68)

Mencionam-se os seguintes precedentes das duas turmas de direito 

privado:

Recurso especial. Cautelar de sustação de protesto. Protesto realizado após 

prazo de apresentação, mas antes de esgotado o lapso prescricional da ação 

cambial de execução. Legalidade.

1. O protesto tem por fi nalidade precípua comprovar o inadimplemento de 

obrigação originada em título ou em outro documento de dívida.

2. É legítimo o protesto de cheque efetuado depois do prazo de apresentação 

previsto no art. 48, caput, da Lei n. 7.357/1985, desde que não escoado o prazo 

prescricional relativo à ação cambial de execução.

3. A exigência de realização do protesto antes de expirado o prazo de apresentação 

do cheque é dirigida apenas ao protesto obrigatório à propositura da execução do 

título, nos termos dos arts. 47 e 48 da Lei n. 7.357/1985.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.297.797/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

julgado em 24.2.2015, DJe 27.2.2015)

Agravo regimental no recurso especial. Cheque. Protesto. Prazo para a execução. 

Causa debendi. Discussão. Possibilidade. Fundamento constitucional. Inexistência. 

Acórdão recorrido. Reforma. Não ocorrência.

[...]

4. Neste recurso especial o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o 

protesto do título como indevido. Apenas cassou o acórdão do tribunal de origem 

para reapreciar o tema à luz da jurisprudência desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.326.087/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 7.4.2016, DJe 15.4.2016)
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Desconto bancário, Direito Cambiário e protesto extrajudicial. Recurso especial. 

Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Aquisição, em contrato 

de desconto bancário, de título de crédito à ordem, devidamente endossado. 

Incidência, em benefício da instituição financeira endossatária terceira de 

boa-fé, dos princípios cambiários. Crédito cambiário, de natureza originária e 

autônoma, que se desvincula do negócio subjacente. Alegação do devedor 

de ter havido superveniente desfazimento do negócio fundamental firmado 

com o endossatário. Hipótese que não resulta em nenhum prejuízo ao crédito 

de natureza cambial do banco portador, em vista dos princípios cambiários da 

autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade de exceções pessoais 

aos terceiros de boa-fé. O protesto das cártulas, efetuado dentro do prazo para a 

execução cambial, constitui exercício regular de direito.

1. “O título de crédito nasce para circular e não para fi car restrito à relação 

entre o devedor principal e seu credor originário. Daí a preocupação do legislador 

em proteger o terceiro adquirente de boa-fé para facilitar a circulação do título”. 

(ROSA JR., Luiz Emygdio Franco. Títulos de crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2011, p. 215) 

[...]

5. O protesto do cheque, com apontamento do nome do devedor principal 

(emitente), é facultativo e, como o título tem por característica intrínseca a inafastável 

relação entre o emitente e a instituição fi nanceira sacada, é indispensável a prévia 

apresentação da cártula; não só para que se possa proceder à execução do título, 

mas também para cogitar do protesto. Tomadas essas cautelas, caracterizando 

o cheque levado a protesto título executivo extrajudicial, dotado de inequívoca 

certeza e exigibilidade, não se concebe que possam os credores de boa-fé se verem 

tolhidos quanto ao seu lídimo direito de resguardarem-se quanto à prescrição; visto 

que, conforme disposto no art. 202, III, do Código Civil de 2002, o protesto cambial 

interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação cambial de execução, 

fi cando, com a vigência do novel Diploma, superada a Súmula 153/STF.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.231.856/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 4.2.2016, DJe 8.3.2016)

Recurso especial. Falência. Protesto. Prazo. Distinção entre protesto cambial e 

protesto falimentar. Tempestividade do protesto falimentar no caso.

1. Controvérsia acerca da tempestividade do protesto de cheque para fi ns 

falimentares realizado antes da prescrição da ação cambial.

2. Distinção entre protesto cambial facultativo e obrigatório. Precedente desta 

Turma.

3. Distinção entre protesto cambial e protesto falimentar. Doutrina sobre o 

tema.
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4. Hipótese em que o protesto era facultativo do ponto de vista cambial, mas 

obrigatório do ponto de vista falimentar.

5. Tempestividade do protesto tirado contra o emitente do cheque e realizado 

antes do decurso do prazo de prescrição da ação cambial.

6. Descabimento da extinção do pedido de falência.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.249.866/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 6.10.2015, DJe 27.10.2015)

Título de crédito e protesto cambial. Recurso especial. Omissão. Inexistência. 

Reexame de provas em recurso especial. Inviabilidade. Inscrição em cadastro de 

proteção ao crédito oriunda de informação extraída de banco de dado público, 

pertencente a cartório de protesto. Prévia notifi cação. Descabimento. Cheque. 

Prazo de apresentação. Observância à data de emissão da cártula. Endossatário 

terceiro de boa-fé. Incidência do princípio da inoponibilidade das exceções 

pessoais. Protesto de cheque à ordem, ainda que após o prazo de apresentação, 

mas dentro do período para ajuizamento de ação cambial de execução. 

Possibilidade. Protesto cambial. Na vigência do Código Civil de 2002, interrompe 

o prazo prescricional para ajuizamento da ação cambial executiva. Superação, 

com o advento do novel diploma civilista, da Súmula 153/STF.

[...]

4. O protesto do cheque é facultativo e, como o título tem por característica 

intrínseca a inafastável relação entre o emitente e a instituição fi nanceira sacada, 

é indispensável a prévia apresentação da cártula, não só para que se possa 

proceder à execução do título, mas também para cogitar do protesto (art. 47 da 

Lei do Cheque). Evidentemente, é também vedado o apontamento de cheques 

quando tiverem sido devolvidos pelo banco sacado por motivo de furto, roubo 

ou extravio das folhas ou talonários - contanto que não tenham circulado por 

meio de endosso, nem estejam garantidos por aval, pois nessas hipóteses far-se-á 

o protesto sem fazer constar os dados do emitente da cártula.

5. Tomadas essas cautelas, caracterizando o cheque levado a protesto título 

executivo extrajudicial, dotado de inequívoca certeza e exigibilidade, não se 

concebe possam os credores de boa-fé verem-se tolhidos quanto ao seu lídimo 

direito de resguardarem-se quanto à prescrição, tanto no que tange ao devedor 

principal quanto a coobrigados; visto que, conforme disposto no art. 202, III, do 

Código Civil de 2002, o protesto cambial interrompe o prazo prescricional para 

ajuizamento de ação cambial de execução, fi cando, com a vigência do novel 

Diploma, superada a Súmula 153/STF.

[...]

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1.124.709/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 18.6.2013, DJe 1º.7.2013)
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No mesmo sentido, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: 

REsp 1.326.087/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; REsp 

1.424.288/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg no REsp 

1.538.600/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti.

4. Assim, as teses a serem fi rmadas para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 

(art. 543-C do CPC/1973), que ora encaminho, são as seguintes:

a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o 

prazo de apresentação à instituição fi nanceira sacada, deve espelhar a data de 

emissão estampada no campo específi co da cártula.

b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto 

cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor.

5. No caso concreto, então, o protesto da cártula é legítimo e constitui 

exercício regular de direito do portador.

Assim, dou parcial provimento ao recurso especial para julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, estabelecendo custas e 

honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que serão integralmente arcados pelo autor, observada eventual concessão 

de gratuidade de justiça.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.575.225-SP (2012/0255566-9)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD

Advogados: Karina Helena Callai e outro(s)

Rodrigo Kopke Salinas e outro(s)

Léo Wojdyslawski

Advogada: Rosângela Maria Oliveira Loiola

Recorrido: Sistema COC de Educação e Comunicação Ltda

Advogados: Aires Vigo

Wesley César Requi Vieira e outro(s)
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EMENTA

Recurso especial. Direito autoral. Cobrança. ECAD. Execução 

de músicas culturais e folclóricas em festa junina promovida por 

escola. Atividade de caráter pedagógico e de natureza integrativa.

1. A Lei n. 9.610/1998, regulando a matéria de forma extensiva e 

estrita, aboliu o auferimento de lucro direto ou indireto pela exibição 

da obra como critério indicador do dever de pagar retribuição 

autoral, erigindo como fato gerador da contribuição tão somente a 

circunstância de se ter promovida a exibição pública da obra artística, 

em local de frequência coletiva.

2. No entanto, a própria Lei n. 9.610, de 1998, em seu art. 46, VI, 

admite exceção à regra, quando estabelece não constituir ofensa aos 

direitos autorais “a representação teatral e a execução musical, quando 

realizadas no recesso familiar ou, para fi ns exclusivamente didáticos, 

nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito 

de lucro”.

3. Na espécie, as instâncias ordinárias, com base nos elementos 

informativos da lide, noticiam o caráter pedagógico da atividade - 

execução de músicas culturais e folclóricas em festa junina -, ocorrida, 

sem fi ns lucrativos, no interior do estabelecimento de ensino, afastando 

a pretensão da recorrente.

4. Saliente-se que o método pedagógico não só pode como deve 

envolver também entretenimento, confraternização e apresentações 

públicas. A solução, portanto, depende do caso concreto, pois as 

circunstâncias de cada evento, a serem examinados soberanamente pelo 

julgador ordinário, é que irão determinar seu devido enquadramento. 

A espécie, nos moldes das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, comporta, nesta instância recursal extraordinária, tão somente 

a revaloração dos fatos e circunstâncias destacadas no acórdão ou na 

sentença.

5. Ademais, tratando-se de festa de confraternização, pedagógica, 

didática, de fi ns culturais, que congrega a escola e a família, é fácil 

constatar que a admissão da cobrança de direitos autorais representaria 

um desestímulo a essa união. Esse desagregamento não deve ser a 

tônica, levando-se em consideração a sociedade brasileira, tão marcada 

pela violência e carente de valores sociais e culturais mais sólidos.
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6. É indevida a cobrança de direitos autorais em hipótese restrita 

de evento promovido com fi ns didáticos, pedagógicos e de integração 

entre família e escola, sem intuito de lucro. Inteligência do art. 46, VI, 

da Lei n. 9.610 de 1998.

7. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

a Segunda Seção, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, 

Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze. Os 

Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino (voto de desempate), Antonio Carlos 

Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Presidiu o 

julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 22 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 3.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Cuida-se de recurso especial, interposto pelo 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, com fundamento na 

alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Direito Autoral. Cobrança. Festa junina promovida no estabelecimento escolar. 

Evento de promoção gratuita, sem objetivo de lucro. Confraternização entre pais, 

alunos e professores. Programa pedagógico. Músicas que pertencem ao arcabouço 

cultural e folclórico brasileiro. Atividade lucrativa. Inocorrência. Pagamento de 

direitos autorais. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido para 

julgar improcedente a ação.

O evento foi gratuito e com objetivo de propiciar entretenimento aos alunos, pais 

e professores, além do caráter pedagógico, de forma que, não havia necessidade de 

autorização prévia do titular do direito autoral ou de seu substituto processual 

para a sua promoção. (na fl . 374; grifou-se).
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Manejados embargos de declaração, foram rejeitados (na fl . 395).

O recorrente, sustentando violação aos arts. 28, 29, 46, VI, e 68 da Lei 

n. 9.610, de 1998, defende o cabimento da cobrança de direitos autorais pela 

execução de músicas folclóricas em festa junina promovida por estabelecimento 

escolar, tratando-se de evento sem atividade lucrativa.

Salienta, ademais, “que a execução musical realizada sem autorização 

somente será admitida nos estabelecimentos de ensino quanto restar confi gurado 

o ensino da música, o que não é o caso dos autos, por se tratar de festa junina” 

(na fl . 403).

Inadmitido na origem, o recurso especial subiu em virtude do provimento 

de agravo regimental pela eg. Quarta Turma desta Corte que, na sessão do dia 

17.12.2015, também decidiu afetar o julgamento da lide à eg. Segunda Seção.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Na espécie, o recorrente Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, promoveu ação de cobrança de 

direitos autorais contra o ora recorrido Sistema COC Educação e Comunicação 

S/C.

O d. Juízo de primeiro grau julgou a ação procedente.

Interposta apelação, o eg. Tribunal de origem, com base nos elementos 

informativos da lide, julgou não ser cabível a cobrança de direitos autorais 

em face da recorrida, destacando que esta promoveu em seu estabelecimento 

de ensino festa junina, sem cobrança de ingressos, reunindo pais, alunos e 

professores, em que foram executadas músicas culturais e folclóricas, com vistas 

à integração escola-família, sendo parte de projeto pedagógico, sem utilização 

econômica das obras, executadas sem autorização prévia dos titulares dos 

direitos autorais ou de seus substitutos. Aplicou, assim, a regra do art. 46, VI, da 

Lei n. 9.610/1998, que diz:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, 

publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se 

assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
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b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas 

de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob 

encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não 

havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científi cas, para uso exclusivo de defi cientes 

visuais, sempre que a reprodução, sem fi ns comerciais, seja feita mediante o 

sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses 

destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado 

do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 

comunicação, de passagens de qualquer obra, para fi ns de estudo, crítica ou 

polêmica, na medida justifi cada para o fi m a atingir, indicando-se o nome do 

autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem 

elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia 

e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e 

transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente 

para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem 

os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso 

familiar ou, para fi ns exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não 

havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científi cas para produzir prova 

judiciária ou administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 

preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes 

plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 

nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause 

um prejuízo injustifi cado aos legítimos interesses dos autores.

Confi ra-se o v. acórdão recorrido:

Cuida-se de ação de cobrança de direitos autorais em que o autor alega 

que o Sistema COC de Educação e Comunicação promoveu festa junina, e 

executou obras musicais sem o devido recolhimento dos direitos autorais e sem a 

autorização necessária.

O apelante, por seu turno, alegou que o evento foi realizado dentro do 

estabelecimento de ensino, para confraternização entre alunos, pais e professores, 
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sendo a festa junina parte do programa pedagógico. Além disso, afi rmou que as 

músicas exibidas pertencem ao arcabouço cultural e folclórico brasileiro, estando 

em domínio público.

Ademais, alega que os alunos e familiares participaram do evento 

gratuitamente, de forma que não houve venda de ingresso ou outro tipo de 

arrecadação com objetivo de obter lucro, assim a cobrança do alegado direito 

autoral é indevida, sendo admitida quando há utilização econômica da obra.

(...)

Ao caso aplica-se a regra prevista no artigo 46, VI, da Lei n. 9.610/1998, que 

estabelece não constituir ofensa aos direitos autorais “a representação teatral 

e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins 

exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em 

qualquer caso intuito de lucro”.

Desse modo, como a apelante não auferiu proveito econômico, uma vez que o 

evento foi gratuito, para propiciar entretenimento aos alunos, pais e professores, 

fazendo parte do programa pedagógico, não havia necessidade de autorização 

prévia do titular do direito autoral ou de seu substituto processual para sua 

promoção. (fl s. 375/376)

Mostra-se acertado o aresto recorrido ao aplicar ao caso a regra prevista no 

artigo 46, VI, da Lei n. 9.610/1998 que, sendo especial, tem prevalência sobre as 

regras gerais da Lei que regula os direitos autorais.

Note-se que, para tanto, o eg. Tribunal Paulista destacou as circunstâncias 

em que aplicava a norma, restringindo o contexto fático do caso sob exame, 

entendendo-o adequado aos estritos termos da legislação de regência quando 

aduz: “não constituir ofensa aos direitos autorais ‘a representação teatral e 

a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins 

exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em 

qualquer caso intuito de lucro” (v. fl s. 375/376 e-STJ).

Portanto, ainda que o recorrente possa alegar que, na hipótese, havia outras 

circunstâncias fáticas que autorizariam a cobrança de direitos autorias, estas não 

devem ser aqui consideradas, salvo se se pudesse superar o óbice da Súmula 7/

STJ.

Com efeito, saliente-se que o método pedagógico não só pode como deve 

envolver também entretenimento, confraternização e apresentações públicas. 

A solução, portanto, depende do caso concreto, pois as circunstâncias de cada 

evento, a serem examinadas soberanamente pelo julgador ordinário, é que irão 

determinar seu devido enquadramento. A espécie comporta, nesta instância 
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recursal extraordinária, tão somente a revaloração dos fatos e circunstâncias 

destacadas no v. acórdão ou na sentença.

O tema é controvertido, inclusive no âmbito desta Corte, daí a afetação 

promovida pela eg. Quarta Turma.

Embora haja vários precedentes em contrário, a jurisprudência do STJ 

já teve ensejo de manifestar-se, em casos assemelhados, no sentido de que 

a festa promovida com fins didáticos, pedagógicos ou de integração pelos 

estabelecimentos de ensino, sem intuito de lucro, como se dá com as festas 

juninas, em que se executam músicas culturais e folclóricas - caso dos autos 

-, confi gura hipótese em que se revela indevida a cobrança pretendida pela 

recorrente. Veja-se:

Direito de autor. Recurso especial. ECAD. Execuções musicais. Evento religioso. 

Ausência de fi ns lucrativos e cobrança de ingresso. Recesso familiar. Art. 46, VI, da Lei 

n. 9.610/1998. Regra dos 3 (três) passos. Direitos autorais não devidos.

I. A Lei n. 9.610/1998, regulando a matéria de forma extensiva e estrita, aboliu 

o auferimento de lucro direto ou indireto pela exibição da obra como critério 

indicador do dever de pagar retribuição autoral, erigindo como fato gerador da 

contribuição tão somente a circunstância de se ter promovido a exibição pública 

da obra artística, em local de freqüência coletiva.

II. Quanto às execuções musicais, estas não dependem de autorização do autor 

quando realizadas no recesso familiar ou para fi ns exclusivamente didáticos nos 

estabelecimentos de ensino, desde que não haja intuito de lucro.

III. Entende-se por “recesso familiar” não apenas o recinto do lar, em sentido 

estritamente físico. A atuação que se permite é aquela realizada nos limites do 

círculo familiar e com “intuito familiae”. Dessa forma, a execução que se der num 

local onde não seja a residência da família, mas se encontra, momentaneamente, 

a intenção de gerar um ambiente familiar, não deve sofrer a incidência de 

encargos autorais.

IV. De acordo com a Regra dos 3 Passos, será admissível limitar o direito exclusivo 

do autor quando: (i) se estiver diante de certos casos especiais; (ii) a utilização não 

prejudicar a exploração normal da obra e (iii) a utilização não causar prejuízo 

injustifi cado aos legítimos interesses do autor.

V. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.320.007/SE, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

4.6.2013, DJe de 9.9.2013; grifou-se)

Recurso especial. Cobrança de direitos autorais. Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição - ECAD. Execuções musicais e sonorizações ambientais. 
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Evento realizado em escola, sem fi ns lucrativos, com entrada gratuita e fi nalidade 

exclusivamente religiosa.

I - Controvérsia em torno da possibilidade de cobrança de direitos autorais de 

entidade religiosa pela realização de execuções musicais e sonorizações ambientais 

em escola, abrindo o Ano Vocacional, evento religioso, sem fi ns lucrativos e com 

entrada gratuita.

II - Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado 

normativo do art. 46 da Lei n. 9.610/1998 à luz das limitações estabelecidas pela 

própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios 

constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida 

privada, a cultura, a educação e a religião.

III - O âmbito efetivo de proteção do direito à propriedade autoral (art. 5º, XXVII, 

da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, 

devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplifi cativo extraído 

dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei n. 9.610/1998, interpretadas e aplicadas 

de acordo com os direitos fundamentais.

III - Utilização, como critério para a identifi cação das restrições e limitações, da 

regra do teste dos três passos (‘three step test’), disciplinada pela Convenção de 

Berna e pelo Acordo OMC/TRIPS.

IV - Reconhecimento, no caso dos autos, nos termos das convenções 

internacionais, que a limitação da incidência dos direitos autorais “não confl ita 

com a utilização comercial normal de obra” e “não prejudica injustifi cadamente os 

interesses do autor”.

V - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 964.404/ES, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 15.3.2011, DJe de 23.5.2011)

Destaque-se que o entendimento ora sufragado não se mostra incompatível 

com o que preconiza ser cabível o pagamento de direitos autorais nos casos de 

reprodução musical realizada no âmbito de, por exemplo, quermesse, inclusive 

paroquial, casamento, batizado, hotel e hospital. Todavia, repita-se, em todos 

esses casos incide a regra geral de proteção ao direito do autor, situações 

distintas da hipótese em estudo, regrada pela norma especial do art. 46, VI, da 

Lei n. 9.610/1998.

Ademais, tratando-se de uma festa de confraternização, pedagógica, 

didática, de fi ns culturais, que congrega a escola e a família, é fácil constatar 

que a admissão da cobrança de direitos autorais representaria um desestímulo a 

essa união. Esse desagregamento não deve ser a tônica do presente julgamento, 

levando-se em consideração a sociedade brasileira, tão marcada pela violência e 

carente de valores mais sólidos.
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Assim, o v. acórdão recorrido merece confi rmação.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, peço vênia ao 

Relator para divergir, na linha do voto do Ministro Luís Felipe Salomão.

Isso porque penso que o art. 46, inciso VI, da Lei n. 9.610/1998, como 

representa restrição aos direitos autorais, não deve merecer interpretação 

extensiva do que sejam esses “fi ns exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos 

de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro”. Tanto que a lei fala 

em “fi ns exclusivamente didáticos”.

Poder-se-ia argumentar que numa festa junina haja fins didáticos, 

mas não exclusivamente didáticos, uma vez que se trata de um momento de 

confraternização e de diversão, com venda de produtos na festa, numa escola 

privada, a qual visa ao lucro.

Penso que fi ns exclusivamente didáticos são voltados ao ensino da música 

dentro de uma escola de música, ou outras atividades didáticas, destinadas 

aos alunos, e não ao público em geral, quando haverá a hipótese perfeita de 

incidência dessa regra de exceção ao direito do autor, que é o art. 46, inciso VI.

Por outro lado, assim como também assinalou o Ministro Luis Felipe 

Salomão, penso que não haveria lógica em que houvesse pagamento de direitos 

autorais em inúmeras situações, eventos em locais públicos, mas que não são 

lucrativos, como festas de casamento ou de batizado, e tantas outras, em que, 

por serem realizadas no salão de um clube, paga-se direito autoral, e qualquer 

evento que fosse dentro de uma escola poderia, dentro de uma interpretação 

extensiva, se considerar que, por ser dentro de uma escola, tivesse fi ns didáticos, 

não obstante tenha também fi ns de confraternização e divertimento.

Penso que não há amparo na Lei de Direitos Autorais para, assim como 

todos aqueles que fornecem serviços nessa festa são remunerados, que não o 

sejam também os autores das músicas que são tocadas para animar o evento.

Portanto, com a máxima vênia, dou provimento ao recurso especial.
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. O Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição (Ecad) ajuizou ação de cobrança de direitos autorais 

em face de Sistema COC Educação e Comunicação S/C Ltda. Narra que 

promove a defesa, arrecadação e distribuição dos direitos autorais e a todos 

os titulares nacionais fi lados às associações que o integram e que “constatou 

que o réu executou obras musicais, publicamente, nas suas dependências, sob a 

modalidade música ao vivo e sonorização ambiental através de música mecânica”. 

Assevera “...que a forma musical empregada pelo réu, qual seja, execução pública 

musical para entretenimento dos frequentadores da festa junina não encontra-se 

excluída da obrigatoriedade de autorização legal do titular de direitos autorais”, 

“[...] já que o local não é recesso do lar e muito menos as dependências utilizadas 

possam ser consideradas como estabelecimento de ensino”. Pondera que o 

público estimado do evento correspondeu a 3.000 pessoas e que foi efetuado 

sem a cobrança de ingressos.

O Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto julgou procedente 

o pedido formulado na inicial.

Interpôs o réu apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu 

provimento ao recurso.

A decisão tem a seguinte ementa:

Direito Autoral. Cobrança. Festa junina promovida no estabelecimento 

escolar. Evento de promoção gratuita, sem objetivo de lucro. Confraternização 

entre pais, alunos e professores. Programa pedagógico. Músicas que pertencem 

ao arcabouço cultural e folclórico brasileiro. Atividade lucrativa. Inocorrência. 

Pagamento de direitos autorais. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso 

provido para julgar improcedente a ação.

O evento foi gratuito e com o objetivo de propiciar entretenimento aos 

alunos, pais e professores, além do caráter pedagógico, de forma que [...] não 

havia necessidade de autorização prévia do titular do direito autoral ou de seu 

substituto processual para a sua promoção. (fl s. 374)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Interpôs o apelado (autor) recurso especial, com fundamento no art. 105, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 28, 

29, 46 e 68 da Lei n. 9.610/1998.
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Aduz que a decisão recorrida nega a incidência de direitos autorais, 

necessidade de prévia autorização do titular para utilização da obra, não estando 

o evento, promovido pela recorrida, albergado na excepcionalidade prevista no 

art. 46, VI, da Lei n. 9.610/1998.

Obtempera que o conceito de fi ns didáticos deve se cingir exclusivamente 

à finalidade da obra musical utilizada no interior do estabelecimento de 

ensino e que, conforme leciona a doutrina, também constitui execução pública 

musical as festas juninas promovidas pelos colégios em suas dependências, 

independentemente da verifi cação de lucro, haja vista que a regra legal é pela 

proteção da propriedade intelectual.

Pondera que, a teor do art. 46, VI, da Lei de Direitos Autorais, estarão 

isentas as escolas do pagamento de direitos autorais se a execução musical tiver 

“fi ns exclusivamente didáticos”, por isso “a execução musical realizada sem 

autorização somente será admitida nos estabelecimentos de ensino quando 

restar confi gurado o ensino da música, o que não é o caso dos autos por se tratar 

de festividades juninas”.

Afi rma que, em vista da nova Lei de Direitos Autorais, o pagamento dos 

direitos autorais não está atrelado à verifi cação de lucro, e que é prerrogativa do 

autor intelectual autorizar a execução pública de sua obra musical.

Assevera que o acórdão recorrido comete o equívoco de declarar 

insubsistente a cobrança de direitos autorais sobre festividades realizadas no 

interior da instituição de ensino, e “também criou condição de procedibilidade 

(lucro/proveito econômico) para aplicação da lei autoral”, “restando patente a 

afronta aos preceitos legais estampados nos artigos 28, 29 e 68 da Lei Federal n. 

9.610/1998.

O recurso especial não foi admitido, tendo o recorrente interposto agravo 

em recurso especial.

O ilustre relator, Ministro Raul Araújo, conheceu do agravo, mas negou 

seguimento ao recurso especial e, por ocasião do julgamento do agravo 

regimental interposto pelo recorrente, apresentou voto reiterando sua decisão 

monocrática pelos seguintes fundamentos: a) o Tribunal de origem, com base 

nos elementos existentes nos autos, entendeu pelo não cabimento da cobrança 

de direitos autorais, pois houve promoção de festa junina no estabelecimento do 

recorrido, em que foram executadas músicas culturais e folclóricas, com vistas 

à integração escola-família, como parte do projeto pedagógico, sem intuito 

lucrativo; b) há dois julgados colegiados e dois monocráticos da Terceira Turma 
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do STJ, no sentido de que a festa promovida com fi ns didáticos, pedagógicos 

ou de integração em estabelecimentos de ensino, sem intuito de lucro - como 

ocorre em festas juninas, em que se executam músicas culturais e folclóricas, 

que é o caso dos autos -, revela-se indevida a cobrança pretendida; c) afastar 

a “convicção fi rmada pelas instâncias ordinárias” acerca do caráter pedagógico 

da atividade - ocorrida sem fi ns lucrativos, no interior de estabelecimento de 

ensino - encontra óbice na Súmula 7/STJ.

O ilustre Ministro Antonio Carlos Ferreira apresentou voto acompanhando 

o relator.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor exame e, por ocasião da 

apresentação de meu Voto no âmbito da Quarta Turma, foi deliberado pelo 

Colegiado pelo provimento ao agravo regimental para determinar a conversão 

do agravo em recurso especial no presente REsp, afetando seu julgamento a este 

Colegiado.

2. A questão controvertida consiste em saber se a execução de obras 

musicais em festa junina - realizada por escola particular - pode ensejar cobrança 

de direitos autorais, ainda que seja evento sem cobrança de ingresso.

A sentença anotou:

Cuida-se de ação ordinária de cobrança por meio da qual o autor pretende 

o recebimento dos direitos autorais de músicas que foram executadas no 

estabelecimento do réu durante a festa junina realizada no dia 14 de junho de 

2003, sob a modalidade de músicas ao vivo e sonorização ambiental por meio de 

música mecânica.

[...]

II - No mérito, impõe-se a procedência da ação, porquanto suficientemente 

comprovado com os documentos acostados na petição inicial que o réu efetivamente 

realizou em seu estabelecimento de ensino, no dia 14 de junho de 2003, festa junina 

(fl s. 44/48), com execução das músicas sertanejas e folclóricas relacionadas às fl s. 

29/30, porquanto nada em contrário constou da correspondência de fls. 39/41, 

da ré, que limitou-se a sustentar a regularidade da realização da feste junina e a 

inexistência de ofensa aos direitos autorais por tratar-se de evento estritamente 

familiar realizado dentro do seu estabelecimento de ensino, sem nenhum intuito de 

obtenção de lucro.

[...]

É indubitável ser devida a quantia cobrada pelo autor, porquanto a ré 

executou obras musicais sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, 

sem remuneração, em seu estabelecimento de ensino, na presença de alunos, 
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familiares e funcionários, enquadrando-se o seu ato no art. 68, §§ 2º e 3º da Lei n. 

9.610/1998. Confi ra-se o texto legal por mim destacado.

[...]

Não socorre a ré o fato de ter executado publicamente as obras musicais já 

referidas em seu estabelecimento de ensino, porquanto é sabido que estas festas 

juninas não são realizadas exclusivamente para fi ns didáticos. Somente quando 

a execução ocorre com tal fi nalidade é que, nos termos do art. 46, VI, da Lei n. 

9.610/1998, não constitui ofensa aos direitos autorais.

[...]

De outra parte, inconsistente é a alegação do réu de que a cobrança é indevida 

porque sem intuito lucrativo, porquanto é evidente que sendo uma instituição 

particular de ensino, que tem por objetivo o lucro, todas as suas práticas tem esta 

fi nalidade, de forma direta ou indireta, não obstante não voltada exclusivamente 

para o seu objetivo social.

O acórdão recorrido dispôs:

2. Cuida-se de ação de cobrança de direitos autorais em que o autor alega que 

o sistema COC de Educação e Comunicação promoveu festa junina, e executou 

obras musicais sem o devido recolhimento dos direitos autorais e sem autorização 

necessária.

[...]

Neste sentido Carlos Alberto Bittar ensina que: “De fato, os direitos patrimoniais 

decorrem apenas de utilizações econômicas, ou seja, realizadas no mundo negocial, 

provocando a circulação da obra eo comércio jurídico em seu derredor (...) Isso 

decorre dos laços já referidos, que submetem ao autor qualquer forma de utilização 

econômica da obra, ou seja, realizada com o objetivo de resultado ou com intuito de 

lucro (arts. 29, 46, 68, 78, 81, dentre outros). Daí, toda utilização pública da obra, que 

objetive o retorno pecuniário direto ou indireto (receita ou promoção), está sujeita à 

incidência do direito patrimonal”.

Ao caso aplica-se a regra prevista no artigo 46, VI, da Lei n. 9.610/1998, que 

estabelece não constituir ofensa aos direitos autorais “a representação teatral e a 

execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fi ns exclusivamente 

didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de 

lucro”.

Desse modo, como a apelante não auferiu proveito econômico, uma vez que o 

evento foi gratuito, para propiciar entretenimento aos alunos, pais e professores, 

fazendo parte do programa pedagógico, não havia necessidade de autorização 

prévia do titular do direito autoral ou de seu substituto processual para sua 

promoção.
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Interessante transcrever, para a correta solução da controvérsia, o disposto 

nos arts. 28, 29, 46 e 68 da Lei n. 9.610/1998, tidos por violados:

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra 

literária, artística ou científi ca.

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da 

obra, por quaisquer modalidades, tais como:

[...]

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científi ca, 

mediante:

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;

f ) sonorização ambiental;

g) a exibição audiovisual, cinematográfi ca ou por processo assemelhado;

h) emprego de satélites artifi ciais;

i) emprego de sistemas óticos, fi os telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo 

e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;

j) exposição de obras de artes plásticas e fi gurativas;

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a 

microfi lmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser 

inventadas.

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

[...]

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e 

transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente 

para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem 

os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso 

familiar ou, para fi ns exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não 

havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científi cas para produzir prova 

judiciária ou administrativa;
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VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 

preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes 

plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 

nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause 

um prejuízo injustifi cado aos legítimos interesses dos autores.

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser 

utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em 

representações e execuções públicas.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero 

drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, 

musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, 

em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição 

cinematográfi ca.

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou 

lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a 

utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, 

por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer 

modalidade, e a exibição cinematográfi ca.

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de 

baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, 

estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, 

motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, 

fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, 

fl uvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras 

literárias, artísticas ou científi cas.

[...]

3. Anoto, inicialmente, observada sempre a máxima vênia, não parece 

mesmo ser o caso de aplicação do óbice ao conhecimento do recurso especial, 

relativo à afi rmada incidência das Súmulas 7 e 83, ambas do STJ.

De fato, o tribunal local apura que o evento tinha entrada gratuita “[...] 

para propiciar entretenimento aos alunos, pais e professores, fazendo parte do 

programa pedagógico”. É dizer, além de estar expresso que o fi to da execução 

musical era de entretenimento, fi ca claro que, na mesma linha do apurado na 

sentença, não havia “fi ns exclusivamente didáticos”, exigido pelo art. 46, VI, da Lei 

n. 9.610/1998, para que não se caracterize ofensa a direitos autorais.

Outrossim, no tocante aos julgados invocados por Sua Excelência para 

atrair a incidência da Súmula 83/STJ, é bem de ver que são todos da Terceira 

Turma do STJ, sendo certo que os dois julgados colegiados deixam claro, já 
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na verbetação (sequência de palavras-chave), que dizem respeito à execução 

musical em evento religioso, ainda que com invocação de caráter pedagógico, 

situação um tanto diferente da que ora é examinada.

4. Nesse passo, no mundo atual, parece evidente a existência de confl ito 

entre a necessidade do progresso da educação e da cultura como fatores 

fundamentais para o desenvolvimento da nação e a imperatividade da concessão 

de proteção legal às criações intelectuais surgidas em seu contexto, exatamente 

como estímulo para a produção de obras de engenho.

Eduardo Lycurgo Leite registra:

Izabel Vaz afirma com rara precisão que um dos motivos da inserção da 

proteção à propriedade intelectual (propriedade industrial e direitos autorais) 

entre os direitos fundamentais na Constituição  Federal de 1988 encontra 

explicação na proteção aos direitos econômicos ou patrimoniais e morais do 

criador sobre as suas criações e aos direitos do público quanto ao acesso aos 

bens criados, fomentando dessa forma, o comércio real e, por conseguinte, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.

[...]

A proteção à propriedade intelectual objetiva nutrir a criatividade humana 

sem, contudo, restringir indevidamente a disseminação de seus frutos, sendo 

dotada de notório interesse social. (LEITE, Eduardo Lycurgo. Direito de Autor. 

Brasília: Brasília Jurídica, 2004, ps. 24-25) 

Surgiu, então, na estruturação do direito autoral, a necessidade de 

conciliação de duas premissas básicas e antagônicas: a) a primeira: o autor retira 

do acervo cultural da humanidade os elementos com que produz a sua obra, 

surgindo daí o direito à coletividade em dela desfrutar; b) a segunda: a concepção 

e a criação da obra, como produtos do intelecto humano, devem propiciar 

ao autor, em sua exploração, os proventos correspondentes, reconhecendo-se 

também os direitos personalíssimos ínsitos nessa mesma criação e que à lei cabe 

preservar. (BITTAR, Carlos Alberto. Contornos Atuais do Direito do Autor. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 115.)

Observa-se, assim, que os direitos autorais albergam, em sua essência, 

o conflito entre o interesse público na fruição das obras, por vontade ou 

necessidade, e o privado, este voltado para a retribuição econômica sobre o 

trabalho, e aqueles direcionados à fruição desta obra.

É uma constante a preocupação com a integração destes interesses e a 

síntese destes confl itos, que se manifestam com a introdução de limitações e 

derrogações nos respectivos estatutos especiais.
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Ratifi cando esta perspectiva, discorrendo sobre as semelhanças entre os 

institutos dos direitos intelectuais, aponta Eliane Y. Abrão que o interesse 

público é o responsável pelas exceções concedidas para esses direitos (ABRÃO, 

Eliane Y. Direito Autoral e Propriedade Industrial como Espécies do Gênero 

Propriedade Intelectual. In Revista dos Tribunais n. 739. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1997, p. 86.)

Nessa linha de raciocínio, deve-se entender a função social do direito 

de autor como garantia de melhor equilíbrio entre os direitos individuais 

conquistados pelos autores e o direito de acesso da coletividade à cultura e à 

informação.

Conforme bem destaca Bruno Jorge Hammes:

[...] juntamente com a aceitação do Direito de Autor, desenvolveu-se o 

reconhecimento de que o mesmo está sujeito igualmente a uma vinculação 

social. Em nome do interesse comum, o autor deve tolerar certas restrições aos 

seus direitos. (HAMMES, Bruno Jorge. O direito da propriedade intelectual: subsídios 

para o ensino. São Leopoldo: Unisinos, 1998. ps. 76-77

Comentando sobre o equilíbrio entre os direitos de cada um e os interesses 

da coletividade em favor do bem comum, Hely Lopes Meirelles brinda-nos com 

a seguinte lição:

Os Estados Democráticos, como o nosso, inspiram-se nos princípios da 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Daí o equilíbrio a ser procurado 

entre a fruição dos direitos de cada um e os interesses da coletividade, em favor 

do bem comum.

Em nossos dias predomina a idéia de relatividade dos direitos, porque, como 

bem adverte Ripert, “o direito do indivíduo não pode ser absoluto, visto que 

o absolutismo é sinônimo de soberania. Não sendo o homem soberano na 

sociedade, o seu direito é, por conseqüência, simplesmente relativo. (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 

p. 572-573).

Cabe notar, portanto, que o principal aspecto da defesa da função social 

dos direitos autorais está exatamente na promoção do balanceamento entre os 

direitos do autor e os direitos da coletividade.

Vale citar as palavras de Eduardo Vieira Manso:

Confrontam-se, dessa forma, dois interesses igualmente legítimos, igualmente 

inafastáveis, que o Estado deve atender de maneira igualmente satisfatória para 
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ambos: de um lado, o autor, cujo trabalho pessoal e criativo (dando uma forma 

especial às idéias) deve ser protegido e recompensado e, de outro, a sociedade 

que lhe forneceu a matéria-prima dessa obra e que é seu receptáculo natural. 

Como membro dessa sociedade, o autor não pode opor-lhe seu próprio interesse 

pessoal, em detrimento do interesse superior da cultura; e como mantenedora da 

ordem, não pode a sociedade subjugar o indivíduo, em seu exclusivo benefício, 

retirando-lhe aquelas mesmas prerrogativas que o governo confere ao autor, para 

o favorecimento da criação intelectual, e que são instrumento de importância 

relevante de seu próprio desenvolvimento e de sua subsistência soberana.

Tendo o direito autoral, como direito em geral, o fi m último de proporcionar 

meios de realização de objetivos sociais, cabe-lhe reconhecer ao autor de obras 

intelectuais direitos subjetivos que, através da exclusividade, incentivem a criação 

dessas obras, que são elementos substanciais do patrimônio cultural de um povo, 

sem, contudo, possibilitar o entrave do desenvolvimento social, o que terminaria 

por constituir verdadeira instituição do abuso de direito. A exclusividade, pois, 

de acordo com mecânica da justiça distributiva e tendo em conta a fi nalidade 

do próprio direito autoral, não há de ser absoluta ou, como diria Ascarelli, deve 

sofrer limitações “para que possa alcançar aquela fi nalidade de progresso que, em 

defi nitivo, justifi ca a tutela”. (MANSO, Eduardo Vieira. Direitos autorais. São Paulo: 

Bushatsky, 1980. p. 90.)

E, no mesmo sentido, Hermano Duval:

Dizer-se hoje que o direito autoral é exclusivo não tem mais sentido, porque 

tal afi rmativa omite um dos dados essenciais do problema, ou seja, a medida em 

que o direito exclusivo do autor cede às injunções da coletividade em favor do 

interesse público, na divulgação da cultura e da informação pela imprensa escrita, 

falada e visual (DUVAL, Hermano. Violação de direitos autorais. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1985, p. 225.)

Segundo o professor José de Oliveira Ascensão, o principio da função 

social do direito autoral enfrentou grandes difi culdades para se fi rmar:

O principio da função social não teve vida fácil. Defrontou a hostilidade do 

liberalismo e individualismo a que se opunha; mas foi também combatido pelo 

coletivismo ascendente, para o qual representava uma estratégia para obstar a 

supressão pura e simples da propriedade. Hoje ressurge porém com nova força, 

após a derrocada do colectivismo como única orientação capaz de afrontar 

o hiperliberalismo selvagem que nos é imposto. Procura a congruência na 

realização dos fi ns individuais com os interesses colectivos. (ASCENSÃO, Jose de 

Oliveira. A função social do Direito Autoral e as limitações legais. In: Direito da 

propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. 

Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Marcos Wachowicz coord. Curitiba: Jurua, 2007. p. 89.)
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Portanto, o referido princípio permite aplicarem-se ao direito de autor 

restrições relativas à extensão da proteção autoral (“restrições intrínsecas”) – 

notadamente no que diz respeito ao objeto e à duração da proteção autoral, 

bem como às limitações estabelecidas em lei –, além de restrições quanto ao 

seu exercício (“restrições extrínsecas”) – como a função social da propriedade e 

dos contratos, a teoria do abuso de direito e as regras sobre desapropriação para 

divulgação ou reedição de obras intelectuais protegidas –, visando à correção 

de distorções, excessos e abusos praticados por particulares no gozo desse 

direito, para que possa cumprir a sua função de promover o desenvolvimento 

econômico, cultural e tecnológico.

5. Em relação ao caso, anteriormente à vigência da Lei n. 9.610/1998, a 

jurisprudência prevalente, no âmbito do direito autoral, enfatizava a gratuidade 

das apresentações públicas de obras musicais, dramáticas ou similares, como 

elemento de extrema relevância para distinguir o que estaria sujeito ao 

pagamento de direitos.

Portanto, na vigência da Lei n. 5.988/1973, a existência do lucro se revelava 

como imprescindível à incidência dos direitos patrimoniais. Dessarte, as lições 

do saudoso Carlos Alberto Bittar, invocadas como razões de decidir pela Corte 

local, são precisas à luz do Diploma revogado (que não mais vigia por ocasião 

dos fatos que ensejou a presente demanda).

Nesse sentido, iterativa a jurisprudência desta Corte, à época, consoante se 

observa no julgamento dos REsp 232.175/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 

DJ 20.8.2001; REsp 225.535/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 

12.6.2000; REsp 228.717/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 28.8.2000; REsp 

123.067/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 18.5.1998 e REsp 

111.991/ES, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 27.10.1997.

Cumpre, nesse contexto, transcrever o disposto na norma revogada, que 

prescrevia:

Art. 73 - Sem autorização do autor, não poderão ser transmitidos pelo rádio, 

serviço de alto-falantes, televisão ou outro meio análogo, representados ou 

executados em espetáculos públicos e audições públicas, que visem a lucro direto 

ou indireto, drama, tragédia, comédia, composição musical, com letra ou sem ela, 

ou obra de caráter assemelhado.

Com a edição da Lei n. 9.610/1998, houve signifi cativa alteração, inclusive 

no tocante ao ponto em discussão.
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Com efeito, o confronto do caput do art. 73 da Lei n. 5.988/1973, com o 

art. 68 da Lei n. 9.610/1998, revela a subtração, no novo texto, da cláusula “que 

visem a lucro direto ou indireto”, como pressuposto para a cobrança de direitos 

autorais.

O dispositivo em vigor tem a seguinte redação:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser 

utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, 

em representações e execuções públicas.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero 

drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, 

musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, 

em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição 

cinematográfi ca.

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou 

lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a 

utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, 

por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer 

modalidade, e a exibição cinematográfi ca. (grifo nosso)

Leciona a abalizada doutrina:

Os direitos patrimoniais, ao contrário dos direitos extrapatrimoniais e como a 

própria nomenclatura indica, referem-se à utilização da obra, que necessariamente 

não precisa ser econômica. O princípio básico, enfatiza Hammes, parte da idéia de 

propriedade e da utilização decorrente da vontade do criador. Para ele, “a sua 

vontade determina o que acontece com a obra, quem e como a utilizará”, pois 

“qualquer utilização depende de sua autorização”.

Mouchet e Radaelli já destacavam, em 1948, que “el derecho pecuniário o 

derecho de utilización es la faz del derecho intelectual que tutela la explotación 

económica de la obra, de la cual se benefi cian no sólo el autor sino también sus 

herderos y derechohabientes”. E aprofundavam, na justifi cativa de sua previsão 

legal:

Este derecho se funda en la justicia de assegurar para el autor y sus sucesores 

los benefi cios producidos por el trabajo intelectual. Pero este derecho no es 

ilimitado en el tiempo, ya que casi todas las legislaciones le han fi jado términos 

de duración (la vida del autor y cierta cantidad de años después de su muerte), 

respondiendo a justas razones de interés público.

Lipszyc destaca ainda que as prerrogativas de utilização não são esgotadas nas 

previsões legais:
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Los derechos patrimoniales posibilitan que el autor efectúe en la 

explotación de su obra o, como es lo habitual, que autoricen a otros a 

realizarla, que participe en ella y que obtenga um benefi cio económico.

Los derechos patrimoniales son independientes entre si; no están sujetos 

a numerus clausus; el autor puede fraccionar el ámbito de validez espacial y 

temporal de la autorización de uso de su obra, la cual implica el derecho del 

autor a obtener una remuneracion. Los derechos patrimoniales no conocen 

más limitaciones que las establecidas en la ley. (ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. 

Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão pública do direito 

autoral na sociedade da informação. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 

2008, p. 107)

Dessarte, as exceções ao exclusivo direito de exploração econômica da obra 

estão contidas no supracitado art. 46 da Lei de Direito Autorais que estabelece, 

em seu inciso VI, não constituir violação aos direitos autorais “a representação 

teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para 

fi ns exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em 

qualquer caso intuito de lucro”.

É bem verdade que a alteração do ordenamento jurídico mereceu ácidas 

críticas de José de Oliveira Ascensão, para quem a lei brasileira poderia estabelecer 

mais exceções, sem que fossem atingidas as convenções internacionais:

Concluímos, assim, que a essência do direito patrimonial não se encontra num 

direito de utilização, visto que, quando utiliza, o autor se encontra na mesma 

posição que qualquer pessoa, mas sim num exclusivo de exploração econômica da 

obra.

IV - De todo o modo, temos comprovada a relevância entre nós do intuito não 

lucrativo. Não é uma relevância geral, mas ressalta em pontos particulares.

Não se pode deixar de lamentar a ganância dos inspiradores da lei na limitação 

destas faculdades, esquecendo fi nalidades sociais, culturais, humanitárias e outras 

que mereceriam ser acarinhadas. Fica assim a lei brasileira muito aquém de leis 

estrangeiras. Tudo proíbe, com a preocupação de evitar fraudes ou diminuição de 

lucros.

Outras exceções que estabelecesse em nada atingiam as convenções 

internacionais.

[...]

A lei, querendo assegurar melhor o autor, vai proporcionar-lhe, não apenas 

o exclusivo de exploração econômica, mas ainda certos atos que em si não são 

exploração econômica, mas que a lei tutela já porque quer colocar mais longe e 

tornar mais seguros os limites do exclusivo do autor. (ASCENSÃO, José de Oliveira. 

Direito Autoral. 2 ed.: Rio de Janeiro, Renovar, 2007, p. 158-165)
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Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o novo 

ordenamento jurídico, alterou seu entendimento anterior, para afastar a utilidade 

econômica do evento como condição de exigência para a percepção da verba 

autoral.

Em outras palavras: passou-se a reconhecer, na jurisprudência deste 

Tribunal, a viabilidade da cobrança dos direitos autorais também nas hipóteses 

em que a execução pública da obra protegida não é feita com o intuito de lucro.

Trata-se de posição consolidada nesta Corte, tendo em vista o julgamento, 

no âmbito da Segunda Seção, do REsp 524.873-ES, assim ementado:

Civil. Direito Autoral. Espetáculos carnavalescos gratuitos promovidos pela 

Municipalidade em logradouros e praças públicas. Pagamento devido. Utilização 

da obra musical. Lei n. 9.610/1998, arts. 28, 29 e 68. Exegese.

I. A utilização de obras musicais em espetáculos carnavalescos gratuitos 

promovidos pela municipalidade enseja a cobrança de direitos autorais à luz da 

novel Lei n. 9.610/1998, que não mais está condicionada à auferição de lucro 

direto ou indireto pelo ente promotor.

II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 524.873/ES, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado 

em 22.10.2003, DJ 17.11.2003, p. 199)

6. No caso dos autos, observada sempre a máxima vênia, penso que não 

há falar em utilização de obra protegida para festas juninas, sem pagamento de 

direitos autorais.

De fato, como bem observado na sentença, a realização de festas juninas 

por escolas particulares, embora possa ter mesmo o caráter pedagógico atribuído 

pela Corte local, não se limita a tanto, “porquanto é evidente que sendo uma 

instituição particular de ensino, que tem por objetivo o lucro, todas as suas 

práticas tem esta fi nalidade, de forma direta ou indireta, não obstante não 

voltada exclusivamente para o seu objetivo social”.

Ora, é inegável que a realização de festa junina por empresa constitui 

também um certo marketing. E ainda que tenha entrada franca, é realizada a 

venda de inúmeros produtos - que, como máxima da experiência, geralmente 

têm preços mais elevados que os de mercado - e serviços, constituindo a 

execução musical ingrediente relevante para propiciar/incrementar esse intenso 

comércio verifi cado por ocasião dessa festividade.
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 Afi nal, é impossível compreender festa junina voltada para pais, alunos 

e funcionários sem execução musical com fi m de entretenimento do público - 

caráter que, aliás, é reconhecido pela própria decisão recorrida.

Menciona-se precedente do STF, relator o Ministro Moreira Alves, à luz 

do Diploma revogado:

Direitos Autorais. Artigo 73 da Lei n. 5.988/1973. Lucro indireto. Falta 

de prequestionamento da questão relativa ao paragrafo 2 do artigo 153 da 

Constituição Federal (Súmula 282 e 356). - A adoção de conceito amplo de lucro 

indireto não confi gura interpretação desarrazoada do artigo 73 da Lei n. 5.988/1973. 

Aplicação da Súmula 400. Dissidio de jurisprudência não demonstrado como 

o exige o artigo 322, caput, do Regimento Interno desta Corte. Recurso 

extraordinário não conhecido. (RE 104.157, Relator(a): Min. Moreira Alves, 

Segunda Turma, julgado em 11.12.1984, DJ 24.5.1985 pp-07984 Ement vol-01379-

04 pp-00759)

De mais a mais, consoante precedentes do STJ, é possível a cobrança 

de direitos autorais por, v.g., execução de obra musical em festival de cultura 

regional e rodeio realizados por prefeitura, casamento, no ambiente de clínicas 

e hospitais, hotel, estabelecimentos comerciais, não havendo nenhum sentido/

razoabilidade em se interpretar que a execução de obras musicais, com fi to de 

entretenimento, em festa junina promovida por escola particular, não ensejaria 

também proveito econômico para os criadores da obra intelectual.

Ora, se a lei não abarca esse tipo de execução entre as exceções, parece não 

caber ao Judiciário deixar de reconhecer o direito patrimonial do autor, erigido 

pela Carta Magna a direito fundamental.

No ponto, reformulo o entendimento que acolhi no julgamento do AgRg 

no AREsp 725.233/SP, julgado por esta Turma em 25.8.2015, para, agora 

examinando a questão com mais profundidade e diante das nuances deste caso 

concreto em análise, seguir a linha do cabimento de cobrança da verba relativa 

ao direito patrimonial das obras protegidas executadas, conforme previsto no 

Regulamento da recorrente.

7. Diante do exposto, com a devida vênia dos meus doutos pares que 

perfi lharam entendimento diverso, dou provimento ao agravo regimental para 

prover o recurso especial, restabelecendo o decidido na sentença, inclusive no 

tocante aos ônus sucumbenciais.

É como voto.
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VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: - Senhor Presidente, a análise da 

questão é bastante delicada. Deve passar, ao meu ver, pela interpretação do que 

seria “fi ns exclusivamente didáticos” de que trata a Lei n. 9.610/1998, porque a 

atividade e o processo educacional podem dar-se em diferentes contextos.

As técnicas, métodos didáticos e a dinâmica do ensino se manifestam de 

diversas formas. Creio que, em algumas circunstâncias, podem e devem envolver 

entretenimento e até mesmo confraternização, visando à interação com a família 

e com a sociedade, sem prejuízo do objetivo exclusivamente educacional.

Por exemplo, é certo que a execução de uma partitura numa aula de música 

em um conservatório musical reveste-se de conteúdo exclusivamente didático. 

No entanto, o programa educacional para formação de um músico pode exigir 

apresentação pública, ainda que restrita a familiares e convidados do aluno, no 

âmbito do estabelecimento de ensino.

A presença de público, portanto, por si só, ao meu ver, não desqualifi ca o 

caráter eminentemente didático.

Em tais condições, entendo que se deve examinar as circunstâncias de cada 

caso concreto, de modo a se aferir se a execução musical realizada em evento de 

estabelecimento de ensino tem, de fato, fi nalidade exclusivamente didática.

No presente caso, peço respeitosas vênias à divergência, para, tendo em 

vista o contexto probatório apresentado pelas instâncias ordinárias, acompanhar 

o voto do Ministro Relator.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Senhores Ministros. Com a 

vênia da divergência, acompanho o voto do eminente Relator.

Um dos precedentes mencionados no voto do Min. Raul Araújo foi da 

minha relatoria.

Tratava-se de um evento promovido por uma entidade religiosa.

Aqui o evento foi promovido por um estabelecimento de ensino, estando 

caracterizada a fi nalidade didática na festa junina realizada sem fi ns gratuitos.

Acompanhando todos os argumentos lançados pelo voto do eminente 

Relator, também estou votando no sentido do desprovimento do recurso especial.

É o voto.





Terceira Turma





RECURSO ESPECIAL N. 1.280.218-MG (2011/0169279-7)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Advogados: Rafael Martins Pinto da Silva e outro(s)

Cristiano Kinchescki e outro(s)

Recorrido: Edifi cadora S/A e outros

Advogados: Sara Regina de Oliveira e outro(s)

Aff onso Henriques Prates Correia e outro(s)

Eduardo Antonio Lucho Ferrão

Edson Queiroz Barcelos Júnior

EMENTA

Direito Civil. Recurso especial. Embargos à execução. 1. 

Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistente. Violação do art. 

535 do CPC/1973. Afastada. 2. Contrato internacional. Legislação 

aplicável. Eleição. Prazo prescricional. Validade. Violação da ordem 

pública. Não confi gurada. Prescrição. Afastada. 3. Fato do príncipe. 

Efeitos sobre contratos privados. Inadimplemento. Rompimento do 

liame objetivo. Restituição das partes ao status quo ante. 4. Condição 

suspensiva expressa. Absoluta impossibilidade jurídica. Reconhecida. 

Negócio jurídico subordinado. Invalidade. Art. 116 do CC/1916. 5. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

1. Não confi gura violação do art. 535 do CPC quando o acórdão 

recorrido expõe, de forma expressa e coerente, os fundamentos 

adotados como razão de decidir.

2. Em contratos internacionais, é admitida a eleição de legislação 

aplicável, inclusive no que tange à regulação do prazo prescricional 

aplicável. Prescrição afastada, in casu, diante da aplicação do prazo 

previsto na lei contratualmente adotada (lei do Estado de Nova Iorque 

- Estados Unidos da América).

3. O fato do príncipe, caracterizado como uma imposição de 

autoridade causadora de dano, de um lado, viabiliza a responsabilização 
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do Estado; e, de outro, rompe do liame necessário entre o resultado 

danoso e a conduta dos particulares, configurando, em disputas 

privadas, nítida hipótese de força maior.

4. Assim, reconhecida a absoluta impossibilidade jurídica de 

cumprimento do contrato entre particulares, devem as partes serem 

restituídas ao status quo ante. No caso, resolve-se o contrato de cessão e 

de empréstimo a ele vinculado, devendo os montantes liberados serem 

restituídos ao Banco e recobrando a construtora os direitos relativos 

aos créditos cedidos.

5. Constante do contrato cláusula suspensiva, juridicamente 

impossível, tem-se confi gurada a específi ca hipótese de incidência do 

art. 116 do Código Civil de 1916, vigente à época, e, por consequência, 

a invalidade dos negócios a ela subordinados. Desse modo, também 

por essa via, impõe-se a restituição das partes ao status quo ante.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por maioria, conhecer em parte do recurso especial e, 

nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze (Presidente), que lavrará o acórdão.

Vencido o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze os Srs. Ministros 

Moura Ribeiro e Isabel Galotti.

Impedidos os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e João Otávio de 

Noronha.

Brasília (DF), 21 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 12.8.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por Banco do Brasil S/A em face de acórdão do extinto Tribunal de 

Alçada do Estado de Minas Gerais.

Extrai-se dos autos que Edif icadora S/A, um das empresas da holding 

Mendes Júnior Participações S/A, prestou serviços ao governo do Iraque desde o 

fi nal da década de 70 até o início da década de 90.

O governo brasileiro atuou como interlocutor junto às autoridades 

iraquianas, pois era do interesse nacional exportar bens e serviços para aquele 

país, de modo a contrabalançar a alta dependência do Brasil ao petróleo do 

Oriente Médio.

Na década de 80, o Iraque entrou em guerra contra o Irã, deixando de 

honrar os seus compromissos fi nanceiros com a Mendes Júnior, o que levou à 

paralisação das obras, em 1987.

Houve, então, negociações entre a construtora e os governos brasileiro e 

iraquiano para que as obras fossem retomadas.

Como resultado das negociações, o governo brasileiro celebrou com a 

Mendes Júnior, em julho de 1989, um “contrato de cessão de créditos” pelo qual 

a construtora cedia os créditos que detinha com o governo do Iraque, recebendo, 

em compensação, a amortização/liquidação de dívidas contraídas com o Banco 

do Brasil.

Em outubro de 1989, Mendes Júnior International Company e o BB Grand 

Cayman (subsidiária do Banco do Brasil) celebraram, em Nova York, um contrato 

de empréstimo (loan agreement) da ordem de 45 milhões de dólares, com o 

objetivo de restaurar a liquidez da construtora, abalada pela inadimplência do 

governo iraquiano.

Menos de um ano depois, porém, em agosto de 1990, o Iraque iniciou uma 

guerra de agressão contra o Kuwait, o que culminou com o envolvimento de 

diversas potências beligerantes na chamada “Guerra do Golfo”.

No mesmo mês, o Conselho de Segurança da ONU (Organização das 

Nações Unidas) impôs um embargo econômico ao Iraque.

O Brasil, como membro da ONU, aderiu ao embargo, emitindo, no âmbito 

interno, o Decreto n. 99.441/1990.

Por força desse decreto, a Mendes Júnior viu-se obrigada a encerrar suas 

atividades no Iraque.
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A partir de então, surgiu controvérsia a respeito da efi cácia da abrangência 

cessão de créditos.

Sob a ótica do Banco do Brasil, ora recorrente, a cessão estaria subordinada 

a uma condição suspensiva, que seria o reconhecimento e pagamento, pelo 

governo iraquiano, dos créditos alegados pela Mendes Júnior.

Com a defl agração da guerra e o rompimento de relações comerciais com 

o Iraque, não foi possível obter o reconhecimento da dívida perante o governo 

iraquiano.

Sendo juridicamente impossível a realização da condição suspensiva, a 

cessão de créditos seria inefi caz, não havendo falar em amortização ou liquidação 

dos empréstimos contraídos pela Mendes Júnior.

Ainda que abstraída a questão da natureza da cessão, entende o Banco 

do Brasil que a cessão não abrangeria o loan agreement, pois este contrato fora 

celebrado em data posterior à cessão.

Com base nesses entendimentos, o Banco do Brasil ajuizou execução contra 

a Mendes Júnior e Outros, perante o juízo de origem, com base no loan agreement 

e nas notas promissórias emitidas em garantia.

O juízo de origem acolheu o argumento de que o loan agreement não 

estaria abrangido pela cessão de créditos e julgou improcedentes os embargos 

opostos à execução (fl s. 851/856).

Em grau de apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença para 

extinguir a execução, sob fundamento de ausência de certeza e liquidez do título 

executivo, acolhendo a tese de “fato do príncipe”.

O acórdão recorrido foi sintetizado nos seguintes termos:

Embargos à execução. Prescrição dos títulos. Aplicação da lei estrangeira. 

Nulidade de sentença afastada. Contrato de empréstimo e notas promissórias 

vinculadas a cessão de crédito. Fato do príncipe. Iliquidez e incerteza aferidas. 

Impossibilidade de prosseguimento da execução. Procedência da incidental. 

Honorários advocatícios fi xação. Eqüidade e moderação.

Estabelecendo o título que a Lei de Nova York será aplicada no caso de 

execução do contrato, devem ser obedecidos os prazos prescricionais da lei 

estrangeira, o que não atenta contra a ordem pública do nosso país.

Não é nula a sentença que contém os requisitos estampados no artigo 458 do 

Código de Processo Civil, visto que havendo fundamentação, ainda que sucinta, 

de modo a transparecer as razões da convicção do julgador, não há de se lhe 

atribuir nulidade.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 417-580, julho/setembro 2016 423

Verificando-se do contexto histórico que ensejou a emissão dos títulos 

excutidos, bem como das provas acostadas aos autos que o contrato e notas 

promissórias que embasaram a demanda executiva encontram-se vinculados 

a pacto de cessão de crédito e que, ainda, em decorrência de fato do príncipe, 

o Governo Brasileiro, sub-rogou-se na responsabilidade pelo pagamento 

dos créditos ali inseridos, ausente a certeza e liquidez exigidos pelo nosso 

ordenamento como necessários aos títulos que sustentam execução.

Os honorários advocatícios fi xados em razão da sucumbência estão adstritos 

a critérios de valoração delineados na lei processual, quais sejam, o grau de 

zelo profi ssional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da 

causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

sendo que, em se tratando de embargos à execução de grande complexidade 

em que a tramitação do feito se arrastou por vários anos e, ainda, que não 

houve condenação, justifi ca-se que essa verba seja arbitrada em valor certo, em 

conformidade com a realidade traçada nos autos. (fl . 949)

Daí a interposição do presente recurso especial pelo Banco do Brasil, no 

qual alega violação dos arts. 20, 118, 120 e 1.073 do Código Civil de 1916 

(atualmente arts. 44, 985, 997, 125, 129 e 295 do Código Civil de 2002), o arts. 

535, incisos I e II, e 596 do Código de Processo Civil e art. 19, inciso I, alínea 

f, e inciso VII, da Lei n. 4.595/1964, a albergar as seguintes teses recursais: (a) 

negativa de prestação jurisdicional; (b) inaplicabilidade da cessão de crédito 

ao caso concreto; (c) impossibilidade de se confundir as pessoas jurídicas da 

União e do Banco do Brasil S/A; (d) ausência de responsabilidade pelo fato do 

príncipe.

Contrarrazões às fl s. 1.156/1.186.

O recurso especial foi inadmitido na origem, tendo-se dado provimento ao 

agravo (Ag 813.112/MG) para determinar a subida dos autos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, o 

recurso especial merece parcial provimento.

Inicialmente, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação 

jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação 

sufi ciente a controvérsia posta. O Tribunal de origem, no caso, julgou com 

fundamentação sufi ciente a matéria devolvida à sua apreciação. Ademais, o juízo 
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não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as alegações e dispositivos 

legais suscitados pelas partes.

No mérito, a questão central da controvérsia diz respeito, em síntese, à 

interpretação das seguintes cláusulas do contrato de cessão de créditos, litteris:

Cláusula Primeira: Mendes Junior cede ao banco, e este aceita os créditos 

decorrentes da indenização dos direitos reclamados pela Mendes Junior no 

contexto da execução dos contratos de construção celebrados com os seguintes 

organismos estatais iraquianos: [...].

.........................................................

Cláusula Terceira: Os supramencionados créditos da Mendes Junior foram 

submetidos a exame dos consultores internacionais especializados Arthur 

Andersen S/C e Thomas Akroyd Consultants, havendo os respectivos pareceres 

concluído pela procedência dos direitos àqueles créditos.

.........................................................

Cláusula Quarta: Os créditos cedidos pela Mendes Junior ao Banco, e 

identifi cados na cláusula terceira acima, dentro da ordem de prioridade e até os 

seus respectivos montantes, destinar-se-ão a:

a) liquidação, junto à BB-Leasing Co. Ltd. empresa coligada ao Banco, dos 

compromissos da Mendes Junior sob o “Lease Agreement” celebrado em 6.6.1986, 

[...];

b) ressarcimento, ao Banco, dos valores resultantes de eventual execução, 

pelas entidades iraquianas, das garantias emitidas pelo Banco para cobertura dos 

débitos e compromissos da Mendes Junior no Iraque, [...];

c) amortização, junto ao Banco, nos novos prazos pactuados, dos valores já 

emprestados à Mendes Junior, para a solução de problemas de liquidez da empresa.

.........................................................

Cláusula Sétima: A presente cessão é celebrada sob a condição de que os 

créditos, objeto do contrato, sejam reconhecidos e pagos pelos organismos estatais 

iraquianos devedores, mencionados na cláusula primeira.

Claúsula Oitava: Não constituindo o presente contrato novação quanto 

a pagamentos, prazos, importâncias e demais condições das obrigações da 

Mendes Junior para com o Banco, este só lhe dará quitação dos débitos quando 

efetivamente receber os respectivos valores de seus créditos, podendo o Banco, 

desde que o Governo Iraquiano não reconheça os créditos objeto deste Contrato, 

no prazo de 18 meses, [...], exigi-los diretamente da Mendes Junior.

(fl s. 158/163, sem grifos no original)

O Tribunal a quo, analisando o preâmbulo do contrato, as cláusulas 

supracitadas e o contexto histórico anterior e posterior à celebração, entendeu 
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que os créditos teriam sido cedidos ao Banco do Brasil e que a cessão, inicialmente 

condicional, teria se tornado incondicional em razão do fato do príncipe 

(embargo econômico ao Iraque).

A propósito, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

Tal disposição [cláusula primeira] demonstra que o banco não firmou 

o contrato como mandatário do Governo, mas em seu nome próprio como 

cessionário dos créditos da Mendes Junior, devidos pelo Governo Iraquiano, tanto 

que foi o Banco do Brasil quem nomeou a Petrobrás como sua mandatária no 

recebimento dos créditos oriundos do Iraque, como se infere da cláusula quinta 

do pacto.

................................................................

Nesse sentido, entendo que a declaração expressa no contrato de cessão de 

crédito tornou-se incondicional, já que o seu cumprimento mostrou-se inviável, 

em razão do embargo econômico a que aderiu o Brasil [...]. Como consequência 

do fato do príncipe, o Governo Brasileiro, através da União, tomou para si as 

responsabilidades contratuais da Mendes Junior junto ao Governo Iraquiano.

................................................................

Dessa forma, não restam dúvidas de que o exequente, Banco do Brasil, na 

qualidade de titular do créditos cedidos pela Mendes Júnior, relativos ao Governo 

do Iraque, não pode exigir o seu pagamento, visto que os executados não 

poderiam mais fazê-lo, a uma porque não são mais titulares do crédito, tendo em 

vista a cessão realizada e a duas, em decorrência do fato do príncipe ocorrido sem 

a sua participação (fl . 982/990, passim)

Essas conclusões o Tribunal a quo, porque fundadas na interpretação do 

contrato de cessão e na análise do contexto histórico da época, são incontrastáveis 

no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

Outra questão controvertida diz respeito à abrangência do contrato de 

cessão de créditos, que, segundo o Banco do Brasil, somente alcançaria débitos 

anteriores à celebração do contrato.

Nesse ponto, também incide o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, pois o 

Tribunal de origem, com base na cláusula quarta e, também, no contexto 

histórico do contrato, concluiu que o loan agreement estaria abrangido pela 

cessão de créditos, embora celebrado em data posterior.

A propósito, confi ra-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

Tais estipulações, certamente, enquadram-se no que estipula o item c da 

cláusula quarta do contrato de cessão de crédito, no sentido de que os créditos 
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cedidos se destinariam a amortização junto ao Banco, nos novos prazos 

pactuados, dos valores já emprestados à Mendes Júnior, para solução de 

problemas de liquidez da empresa, já que constou expressamente do contrato de 

empréstimo excutido a sua destinação para os propósitos empresariais gerais da 

empresa.

Ademais, da leitura atenta do contrato de empréstimo, verifi ca-se a estipulação, 

no tópico 9, denominado de “Conta Corrente para Pagamento dos Empréstimos”, 

em seu item b [...].

.........................................................................

Desta forma, resta patente nos autos, pelos próprios termos do contrato 

excutido a sua vinculação ao pacto de cessão de créditos, porquanto a que 

outro título estaria a empresa tomadora obrigada a empenhar esforços e realizar 

depósitos de valores oriundos das faturas devidas pelo Governo do Iraque na 

conta criada pelo Banco para pagamento do empréstimo?

Assim, cai por terra a alegação de que não haveria vinculação dos pactos, tendo 

em vista que a cessão foi fi rmada em junho de 1989, portanto, em data anterior 

ao contrato de empréstimo de outubro de 1989, tendo em visa que o mesmo 

se destinava a amortização junto aos bancos, nos novos prazos pactuados, dos 

valores já emprestados à Mendes Júnior, para solução de problemas de liquidez 

da empresa e os próprios termos do Loan Agreement, em que a instituição 

bancária deixa clara a criação de uma conta onde a Mendes Júnior deveria 

depositar valores auferidos junto ao Governo do Iraque.

Ademais, é a própria exequente quem confi rma a vinculação dos contratos, 

posto que às fl s. 226 dos autos da execução, postula seja descontado do créditos 

excutido o valor de US$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta mil dólares) que 

recebeu das Ilhas Mauritânia. (fl s. 984 s.)

Estando defi nido, em razão do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, que a cessão 

de créditos tornou-se incondicional e que ela alcançou o loan agreement, resta 

analisar a solução processual a ser dada aos embargos à execução.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou procedentes os embargos 

para extinguir a execução, sob o fundamento de que os títulos executivos 

careceriam de liquidez e certeza.

Porém, no julgamento dos Recursos Especiais n. 203.356/MG, 203.357/

MG e 203.358/MG, em que se discutiu controvérsia semelhante a dos presentes 

autos, esta Corte Superior entendeu que não seria cabível extinguir de plano a 

execução sem antes fazer-se um encontro de contas para apurar eventual saldo 

em favor da parte exequente, pois, caso exista saldo positivo, a execução deve 

prosseguir, decotando-se o excesso.
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A propósito, confi ra-se a ementa do acórdão proferido no REsp 203.358/

MG, litteris:

Recurso especial. Titulo executivo. Cédula de crédito comercial. Vinculação 

à cessão de crédito. Matéria de direito. Cálculo aritmético. Prosseguimento da 

execução.

1. Constitui matéria de direito verifi car se o título de crédito, contra o qual não 

se investe quanto a sua regularidade, mas, sim, quanto a uma necessária apuração 

aritmética, tem, ou não, exigibilidade para sustentar a execução.

2. Se o título não contém irregularidade, o ambiente processual adequado 

para apurar eventual excesso de execução é o patamar dos embargos à execução.

3. Recurso especial conhecido e provido, em parte. (REsp 203.358/MG, Rel. 

Ministro Waldemar Zveiter, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 

Terceira Turma, julgado em 15.6.2000, DJ 4.9.2000)

Efetivamente, não se pode excluir a possibilidade de a cessão de créditos 

não ser sufi ciente para compensar todo o valor do loan agreement, restando saldo 

em favor do banco exequente, sendo de rigor, portanto, a realização do encontro 

de contas.

Destarte, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe nesse 

tópico, seguindo-se a linha adotada no precedente jurisprudencial mencionado.

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial 

apenas para determinar a realização do encontro de contas perante o juízo de origem.

É o voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Trata-se de recurso especial 

interposto por Banco do Brasil S.A., fundamentado na alínea a do art. 105, 

III, da Constituição Federal, no bojo de embargos do devedor, opostos por 

Edifi cadora S.A. – empresa da holding Mendes Júnior Participações S.A. – e 

outros.

Apesar do percuciente relatório, que abarcou todas as vicissitudes históricas 

que circundam a presente lide, gostaria de pontuar as principais ocorrências do 

presente processo, necessárias à construção da minha convicção.

Compulsando os autos, verifi ca-se que os embargos à execução opostos no 

primeiro grau de jurisdição tiveram por objeto a pretensão de extinguir execução 
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de título executivo extrajudicial, proposta pelo recorrente, a fi m de obter o 

pagamento de 45 milhões de dólares consubstanciados em notas promissórias e 

em contrato de empréstimo (loan agreement).

A recorrida, em sua petição de embargos, sustentou a ocorrência da 

prescrição dos respectivos títulos de crédito, uma vez que a lei de Nova York, 

escolhida pelas partes para fi ns de regular o referido contrato de empréstimo, 

não teria sido juntada à petição inicial do recorrente. Outrossim, ainda que 

ultrapassada a preliminar, argumentou a recorrida a ausência de liquidez e 

certeza dos títulos executados, porquanto o contrato de fi nanciamento estaria 

vinculado a um contrato de cessão de créditos, firmado com o intuito de 

liquidação das dívidas existentes entre as partes.

Em sentença, o juízo da 1ª Vara Cível de Belo Horizonte afastou a 

prescrição e julgou improcedentes os embargos do devedor, determinando o 

prosseguimento da execução.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à unanimidade, rejeitou as 

preliminares reiteradas pela recorrida e, no mérito, deu provimento à sua 

apelação, em acórdão assim ementado (e-STJ fl . 949/950):

Ementa. Embargos à execução. Prescrição dos títulos. Aplicação da lei 

estrangeira. Nulidade de setença afastada. Contrato de empréstimo e notas 

promissórias vinculadas a cessão de crédito. Fato do príncipe. Iliquidez e incerteza 

aferidas. Impossibilidade de prosseguimento da execução. Procedência da 

incidental. Hono´rarios advocatícios fi xação. Equidade e moderação.

Estabelecendo o título que a Lei de Nova York será aplicada no caso de 

execução do contrato, devem ser obedecidos os prazos prescricionais da lei 

estrangeira, o que não atenta contra a ordem pública do nosso país.

Não é nula a sentença que contêm os requisitos estampados no artigo 458 do 

Código de Processo Civil visto que havendo fundamentação, ainda que sucinta, 

de modo a transparecer as razões da convicção do julgador, não há de se lhe 

atribuir nulidade.

Verificando-se do contexto histórico que ensejou a emissão dos títulos 

excutidos, bem como das provas acostadas aos autos que o contrato e notas 

promissórias que embasaram a demanda executiva encontram-se vinculados 

a pacto de cessão de crédito e que, ainda, em decorrência de fato do príncipe, 

o Governo Brasileiro, sub-rogou-se na responsabilidade pelo pagamento dos 

créditos ali insrildos, ausente a certeza e liquidez exigidos pelo pagamento 

dos créditos ali inseridos, ausente a certeza e iliquidez exigidos pelo nosso 

ordenamento como necessários aos títulos que sustentam execução.
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Opostos embargos de declaração pelo recorrente e pela recorrida, ambos 

foram rejeitados (e-STJ, fl . 1.038/1.060).

Nas razões do presente recurso especial, o Banco recorrente aponta violação 

dos arts. 535 e 596 do CPC, 20, 118, 120 e 1.073 do CC/1916.

Sustenta, em síntese:

i) a existência de contradição na fundamentação do acórdão recorrido 

quanto à distinção da personalidade jurídica do Banco do Brasil e da União, ora 

observada, ora ignorada;

ii) a existência de omissão quanto à tese de que a cessão dos créditos 

pertencentes à recorrida consistiam mero reforço de garantia, não extinguindo 

os débitos exequendos;

iii) a impossibilidade de se vincular ao contrato de cessão de créditos os 

débitos decorrentes de fi nanciamento fi rmados após a cessão dos créditos, em 

especial, porque vinculados a partes distintas, diferenciando-se o Banco do 

Brasil e de seu sócio, a União;

iv) a existência de fato do príncipe teria por consequência jurídica, no 

máximo, assegurar o direito à indenização em ação eventualmente movida 

em face da União, mas não pode servir de escudo para o descumprimento de 

obrigação contratada entre o recorrente e a recorrida, tampouco resultar em 

exclusão da condição suspensiva prevista expressamente no contrato;

v) por fi m, a conclusão do TJ/MG resultaria, de forma transversa, na 

exclusão da responsabilidade do cedente pela existência do crédito cedido.

Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fl . 1.156/1.186), a recorrida reitera 

suas teses acerca da iliquidez e incerteza do título em execução, bem como as 

demais preliminares, em especial, quanto à prescrição, suscitada desde a petição 

inicial dos embargos.

O relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, conhecendo do recurso especial, 

votou no sentido de dar-lhe parcial provimento, a fi m de permitir a realização 

de um “encontro de contas” para apuração de eventual débito remanescente para 

prosseguimento da execução.

Em vista da complexidade das discussões trazidas, pedi vista dos autos para 

melhor examinar as questões debatidas.
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1. Adequação da tutela jurisdicional. Alegação de violação do art. 535 do CPC.

Todas as alegações trazidas pelo Banco recorrente deixam clara sua 

insurgência quanto às conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, não 

se identifi cando no acórdão qualquer omissão ou contradição interna. Isso 

porque as contradições suscitadas restringem-se às consequências jurídicas 

extraídas pelo Tribunal de origem dos fatos apurados, questões que na verdade 

se identifi cam com o próprio mérito do recurso.

Assim, essas teses serão devidamente analisadas em tópicos específi cos no 

decorrer do voto, não se verifi cando, a princípio, qualquer mácula ao art. 535 do 

CPC.

Dessarte, acompanho o relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, nesse 

ponto.

2. Da prescrição.

Antes de se adentrar ao mérito do recurso especial, por tratar-se de questão 

preliminar de mérito, arguida desde a petição inicial dos embargos à execução 

e devolvida nas contrarrazões, deve-se enfrentar a ocorrência da prescrição, 

bem como, para tanto, fi xar a validade da legislação aplicada na origem – lei do 

Estado de Nova York.

Nesse ponto, sustenta a recorrida que a lei estrangeira não poderia ser 

aplicável para fi ns de se regular o prazo prescricional, porquanto não fora 

juntada sua cópia à inicial da execução. Ademais, assevera que, por tratar-se a 

prescrição de matéria de ordem pública, não seria passível de convenção quanto 

ao direito aplicável, sob pena de violação do art. 17 da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro – LINDB.

Quanto à imprescindibilidade de juntada da lei estrangeira à petição inicial 

da execução de título extrajudicial, nota-se que o Tribunal de origem aplicou à 

hipótese o art. 14 da LINDB, segundo o qual cabe ao juiz a faculdade de exigir a 

juntada da lei alienígena aplicável.

Quanto à prescrição, tem-se, no caso concreto, o debate acerca de contratos 

internacionais de direito privado, uma vez que fi rmados entre a Mendes Junior 

International Company e Banco do Brasil S.A. – Filial de Gran Cayman (e-STJ, 

fl . 64), com eleição expressa de que o contrato seria regido e interpretado pelas 

leis de Nova York.
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Nessas espécies contratuais, é comum a eleição de um direito, por vezes, 

alheio a ambas as partes. É inclusive bastante comum a utilização de direitos de 

diversos Estados, desmembrando-se o contrato quanto à lei de regência, no que 

se denomina doutrinariamente de dépeçage (DINIZ, Maria Helena. Tratado 

teórico e prático dos contratos, v. 1. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 694). 

Assim, se admite que, em um mesmo contrato, seja aplicada uma multiplicidade 

de leis, por exemplo, quanto à capacidade, a lei do Estado de origem das partes; 

quanto à transferência de bem imóvel, a lei da situação do imóvel, etc.

Também em âmbito de direito internacional privado, a autonomia 

da vontade, embora não seja absoluta, ganha força e atualmente vem se 

consolidando, de modo que se admite “quase unanimemente que os parceiros 

de um contrato internacional têm o direito de designar expressamente a lei 

que os rege” (STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. 

4ª ed. São Paulo: LTr, 2003. p. 126). É certo que, à época do julgamento da 

apelação a que se refere o presente recurso especial, a admissão da autonomia 

da vontade quanto à eleição de legislação se encontrava bem distante de um 

consenso. Ainda hoje há quem sustente que a LINDB, ao suprimir do texto 

legal a menção à autonomia da vontade – prevista historicamente no art. 13 da 

Lei de Introdução ao Código Civil de 1916 – teria revogado sua admissão no 

direito pátrio.

Contudo, no direito internacional privado, os usos e costumes, a autonomia 

da vontade e a força vinculante dos contratos, desde a lex mercattoria, tiveram 

papel central como principal fundamento de solução de confl itos das diferentes 

legislações envolvidas.

Nessa ordem de ideias, novos tratados têm se preocupado em consolidar 

a aplicação do princípio da autonomia à escolha da legislação. A Convenção 

de Roma sobre a Lei Aplicável às Obrigações Contratuais, válida no âmbito da 

Comunidade Europeia, por exemplo, estabelece em seu art. 3º: “1. O contrato 

rege-se pela lei escolhida pelas partes.” Mais adiante se esclarece, quanto à 

prescrição, o art. 10 – âmbito de aplicação da lei no contrato: “a lei aplicável 

ao contrato por força dos artigos 3º a 6º e do artigo 12 da presente convenção, 

regula […] a prescrição e a caducidade fundadas no decurso de um prazo”. 

(disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal- content/PT/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:41980A0934&from=PT).

Além da referida Convenção de Roma, também Convenção da Haia 

sobre a Lei Aplicável à Compra e Venda de Mercadoria, de 1986 (art. 7º) e 
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Convenção Interamericana sobre Direito Aplicável às Obrigações Contratuais, 

México, 1994 (art. 7º), prevêem a adoção do princípio. Esta última, assinada 

pelo Brasil, estabelece expressamente: “o contrato rege-se pelo direito escolhido 

pelas partes”.

No entanto, deve-se ressalvar que essa convenção, além de não se encontrar 

vigente à época do contrato e das notas promissórias ora executados, excepciona 

expressamente sua aplicabilidade às obrigações decorrentes de títulos de crédito.

No direito interno, a autonomia da vontade quanto à livre escolha do 

direito de regência de obrigações contratuais também vem ganhando força 

desde a edição da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996), e a possibilidade 

de livre escolha ou mesmo de combinação de leis vem sendo admitida com 

tranquilidade pela doutrina e jurisprudência nacionais.

É verdade, porém, que essa liberdade contratual no direito internacional 

privado sofre limitações em diversos direitos nacionais, como é o caso do direito 

brasileiro. E, nesse diapasão, ganha razoável relevância a baliza eleita pelo 

legislador, nos termos do art. 17 da LINDB, quanto à imposição de respeito 

à ordem pública interna, em especial, quanto ao Estado no qual se levará a 

julgamento a execução do contrato, in casu, o Brasil.

Nas palavras do Prof. Irineu Strenger, defi ne-se ordem pública como “[o] 

conjunto de normas e princípios que, em um momento histórico determinado, 

refl etem o esquema de valores essenciais, cuja tutela atende de maneira especial 

cada ordenamento jurídico concreto” (op. cit. p. 138), de modo a evitar que 

“princípios cardinais do direito interno de cada país sejam profanados ou que 

interesses econômicos de um Estado sejam prejudicados” (DOLINGER, Jacob. 

Direito internacional privado: parte geral. 6ª ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. p. 419).

Apesar da difi culdade de se qualifi car o conceito de ordem pública, não 

há dúvidas de que a segurança jurídica é valor extraído da própria Constituição 

Federal, e que a prescrição é corolário inegável deste valor, com reflexos 

signifi cativos na pacifi cação de confl itos.

Contudo, a utilização de direito alienígena, o qual, no caso concreto, 

disciplina a prescrição – apenas diferenciando-lhe o prazo –, não pode ser tido 

como um regramento violador da ordem pública nacional. Noutros termos, 

a norma eleita não afastou as consequências de estabilização de demandas 

pelo decurso do tempo, de modo que não incidiu em violação do principio da 

segurança jurídica. Logo, uma vez que se encontra preservado o instituto da 

prescrição, não há que se cogitar em ofensa à ordem pública interna.
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Ademais, também é valor tutelado pela ordem jurídica nacional, a proteção 

à boa fé e à autonomia da vontade, que impõe aos contratantes a atuação 

transparente e coerente ao longo da negociação e mesmo após a extinção dos 

contratos. Desse modo, tendo em vista que as partes livremente optaram pela 

formalização da transação por meio de um contrato internacional, acertando 

de comum acordo o afastamento da legislação brasileira e a eleição das leis 

do estado de Nova York para regerem o contrato, admitir-se, em execução, o 

argumento de inaplicabilidade da lei eleita confi gura manifesto vernire contra 

factum proprium, com o qual a ordem pública não se compatibiliza.

Por último, porém não menos importante, ainda que se cogitasse aplicar 

o prazo prescricional brasileiro à hipótese dos autos, deve-se ter em mente que 

a execução destina-se à satisfação de crédito instrumentalizado em contrato, 

com garantia em notas promissórias. Desse modo, o reconhecimento da 

prescrição dos títulos de crédito não afastam a liquidez e certeza e, portanto, a 

exequibilidade da obrigação constituída pelo instrumento particular (contrato), 

assinado pelo devedor e por duas testemunhas, na forma do art. 585, II, do 

CPC, com a redação dada pela Lei n. 8.953, de 13.12.1994 (antes de proposta a 

presente execução).

Nesse caso, o prazo prescricional aplicável seria o prazo das ações pessoais 

então previstos no art. 177 do CC/1916, c/c 206, § 3º, e 2.028 do CC/2002. 

Portanto, a ação proposta em 1995, dentro do lapso de 5 anos do vencimento 

da primeira nota promissória, conforme consta da sentença (e-STJ, fl . 855), 

certamente não estava prescrita.

3. Delineamento fático.

Conforme se declina na peça recursal, o cerne do debate consiste em 

saber se há vinculação entre os contratos fi rmados entre as partes, sejam eles, 

o contrato de cessão de crédito e o posterior contrato de empréstimo, bem 

como as consequências decorrentes da não realização da cláusula de condição 

suspensiva constante do contrato de cessão de crédito.

O acórdão recorrido, a partir da análise dos contratos e documentos 

juntados ao longo da instrução processual, fi rmou o entendimento de que houve 

um primeiro contrato de cessão de créditos fi rmado pelo Banco recorrente e 

pela empresa recorrida.

Com efeito, do que se extrai do acórdão, apesar de o contrato de empréstimo 

ter sido fi rmado após o contrato de cessão de crédito, no qual se fez referência 
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expressa a dívidas anteriores da cedente recorrida, o Tribunal vinculou ambos os 

contratos, com os seguintes fundamentos (e-STJ, fl . 984/985):

Ademais, da leitura atenta do contrato de empréstimo, verifi ca-se a estipulação, 

no tópico 9, denominado e “Conta Corrente para Pagamento dos Empréstimos”, 

em seu item b, que merece a devida atenção e compreensão, qual seja:

“A - O Banco deverá estabelecer e manter em seus livros uma conta corrente 

especial remunerada com juros designada de “Conta Corrente do Especial 

Remunerada da Mendes Júnior International Company” (a ‘Conta Corrente para 

Pagamento dos Empréstimos’) para receber e manter os fundos em dólares. 

De tempos em tempos, o Tomador deverá depositar, ou dirigir depósitos de 

fundos em dólares, na Conta Corrente para reembolsos. B – Sem limitar as outras 

obrigações do Tomador sob este contrato, o mesmo empenhará os seu melhores 

esforços para fazer com que fundos, num valor agregado de até US$45,900,000.00 

devidos pelo Governo do Iraque por faturas aprovadas e não pagas ou retidas 

por contratos e devidas ao tomador, sejam depositadas na conta corrente para 

pagamento de empréstimos” (fl . 73).

Desta forma, resta patente nos autos, pelos próprios termos do contrato 

excutido a sua vinculação ao pacto de cessão de créditos, porquanto a que 

outro título estaria a empresa tomadora obrigada a empenhar esforços e realizar 

depósitos de valores oriundos das faturas devidas pelo Governo do Iraque na 

conta criada pelo banco para pagamento do empréstimo?

Da mesma forma, assentou o TJ/MG a existência de cláusula contratual na 

referida cessão de créditos, a qual subordinava a efi cácia do negócio jurídico ao 

reconhecimento e pagamento das dívidas pelo Governo do Iraque.

Por fi m, encontra-se incontroverso nos autos que a adesão do Brasil ao 

embargo econômico ao Iraque, impossibilitou a realização da condição expressa 

no contrato de cessão de créditos.

Esses fatos encontram-se perfeitamente fi xados no acórdão de origem e 

não podem ser revistos nessa estreita via especial, conforme consubstanciado 

nos Enunciados n. 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Desse modo, não conheço 

do recurso especial quanto à alegação de violação dos arts. 20 do CC/1916 e 596 

do CPC.

Contudo, com a devida vênia do Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

entendo que as consequências jurídicas daí extraídas é matéria estritamente de 

direito, sujeitas pois à apreciação desta Corte Superior.

Nessa ordem de ideias, impõe-se perquirir: i) quais os efeitos advindos da 

não realização da cláusula de condição suspensiva para a efi cácia do contrato 
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de cessão de crédito; e ii) quais os efeitos que daí espraiam para o posterior 

contrato de empréstimo vinculado ao primeiro contrato, em especial, quanto à 

liquidez e certeza desse título e das notas promissórias a ele vinculadas.

Aliás, salienta-se que os precedentes desta Turma, citados pelo Relator 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino em seu voto (Recursos Especiais n. 203.356/

MG, 203.357/MG e 203.358/MG), não representam um entendimento 

consolidado acerca da situação concreta nos autos. Isso porque se adotou o 

voto médio proferido pelo Min. Menezes Direito, em razão do impasse na 

votação. Na ocasião, de um lado, o relator natural Min. Waldemar Zveiter, 

acompanhado do Min. Nilson Naves, manifestou-se no sentido de não conhecer 

dos recursos, ante a aplicação dos óbices materializados nos Enunciados n. 5, 

7 e 83 da Súmula do STJ. De outro lado, o Min. Ari Pargendler inaugurou a 

divergência, a qual aderiu também o Min. Eduardo Ribeiro, para entender pela 

exequibilidade dos títulos então sub judice.

4. Fato do Príncipe e suas consequências jurídicas. Alegação de violação dos arts. 

118, 120 e 1.073 do CC/1916.

Inicialmente, entendeu o acórdão recorrido que, apesar da contratação 

expressa de condição suspensiva ao contrato de cessão de crédito, sua realização 

fora obstada por ato da União, em exercício da soberania, o que ensejaria o 

reconhecimento da existência de fato do príncipe.

Com efeito, é questão fática o reconhecimento de que a edição do Decreto 

n. 99.441/1990 obstou a realização da condição suspensiva prevista pelas partes 

no contrato de cessão de crédito. No entanto, a questão controvertida transborda 

a mera discussão acerca da concretização ou não do fato do príncipe, impondo-

se na verdade a verifi cação das consequências advindas da não concretização da 

referida cláusula.

De forma bem simplificada e em harmonia com a doutrina atual, o 

professor Fernando Noronha sintetiza o fato do príncipe como “a imposição 

de autoridade que tenha gerado dano” (in Direito das Obrigações. 3ª ed. rev. E 

atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 650). Essa teoria tem por fi nalidade precípua 

apresentar solução para a responsabilidade decorrente de fatos danosos que 

tenham em sua origem uma imposição administrativa sofrida pelos particulares 

contratantes. Assim, se, de um lado, vincula-se o dano à causa de imposição do 

Estado, reconhecendo a possibilidade de sua responsabilização; de outro lado, o 

fato do príncipe resulta em rompimento do liame necessário entre o resultado 

danoso e a conduta do particular.
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Em disputas entre particulares, portanto, a questão se resolve pelo 

reconhecimento da existência de força maior, a qual, ao gerar a absoluta 

impossibilidade de cumprimento do contrato, deve restituir as partes 

contratantes ao status quo ante. Noutros termos, diante da existência de uma 

causa externa, imprevisível e irresistível, emanada da Administração Pública, 

o direito não impõe a qualquer das partes privadas o suporte exclusivo dos 

prejuízos daí advindos.

Esse raciocínio foi também utilizado por esta Corte Superior em outros 

precedentes, nos quais se verifi cou a impossibilidade de qualquer das partes 

suportar exclusivamente os resultados negativos de atos de governo. Nesse 

sentido:

Civil. Proposta para compra de imovel a prazo. Aceitação. Arras. Superveniencia 

de lamentavel plano economico. Cessação do pagamento das prestaçoes pelos 

proponentes. Força maior (factum principis). Efeitos: extinção do vinculo contratual 

e devolução das parcelas pagas. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Não 

incidencia do disposto no art. 12 da Lei n. 8.024/1990. Ausencia de violação dos 

arts. 1.056 e 1.097, CC. Recurso desacolhido.

I - O advento de plano econômico, que impôs o bloqueio e indisponibilidade 

da grande massa de dinheiro existente no mercado, impossibilitando o 

cumprimento, nas condições e prazos avençados, das promessas de compra e 

venda de imóveis celebradas e que previam prazo de pagamento para além de 

180 dias, por parte de compromissários-compradores que contavam com recursos 

de poupança ou de outras aplicações financeiras para saldar as prestações 

assumidas, caracterizando a medida governamental factum principis, e de ser 

considerado como força maior motivadora da dissolução do vinculo contratual, 

impondo-se, em consequência o retorno ao status quo ante, com devolução das 

parcelas pagas, de molde a evitar o enriquecimento sem causa.

(REsp 42.882/SP, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 

8.5.1995, p. 12.395)

Nessa trilha, tem-se que os créditos cedidos pela recorrida ao Banco do 

Brasil não poderiam ser cobrados do governo iraquiano. Esse fato, por si só, já 

seria sufi ciente para se concluir que as partes, Banco do Brasil e Mendes Júnior 

Participações S.A., deveriam retornar a situação antecedente à formalização do 

contrato, não se concluindo a referida cessão do crédito.

Esse mesmo resultado seria alcançado se se partisse de premissa diversa, 

qual seja, a de que havia uma cláusula de condição suspensiva no referido 

contrato de cessão, porém não concretizada. Pois bem, não implementada a 
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condição suspensiva, por qualquer outro fundamento que não a ocorrência do 

fato do príncipe, o direito objeto do negócio jurídico a ela subordinado não 

alcança a efi cácia; transportando esse raciocínio para a situação concreta dos 

autos, tem-se que o crédito não seria efetivamente cedido. E nem se argumenta 

que a cláusula condicional, ante sua impossibilidade, seria tida por inexistente.

Ora, se há impossibilidade de realização da condição suspensiva na 

hipótese dos autos, esse impossibilidade é jurídica, e não física ou material. 

Assim, nos termos do art. 116 do CC/1916, o resultado também por essa via 

será o reconhecimento da invalidade do negócio condicionado, devendo as 

partes serem restituídas ao status quo ante. Veja-se a regra vigente à época: “Art. 

116. As condições fi sicamente impossíveis, bem como as de não fazer coisa 

impossível, têm-se por inexistentes. As juridicamente impossíveis invalidam os 

atos a elas subordinados.”

Daí deve-se concluir que, seja em razão do fato do príncipe ou não, a 

ausência de concretização da condição importa, in casu, na absoluta inefi cácia 

da cessão do crédito. Por óbvio, não se está aqui afastando eventual relação de 

responsabilidade da União na condução e construção de uma solução para uma 

contenda histórica e política, que envolve de um lado a empresa brasileira e, de 

outro, o Estado do Iraque. Entretanto, do ponto de vista jurídico, a conclusão 

deve fi car restrita à aplicação da regra que, afi nal, existia de forma clara à época 

dos eventos.

Por sua vez, afastada a efi cácia do contrato de cessão de crédito, cai por 

terra também a discussão quanto a sua vinculação ao contrato de empréstimo. 

Este não se subordinando a qualquer condição, foi realizado e aperfeiçoado, com 

a incontroversa transferência dos valores contratados. Vale ressaltar que, nos 

embargos à execução, não houve qualquer impugnação à disponibilização 

efetiva dos valores contratados a título de empréstimo, argumento este suscitado 

inoportunamente em contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl . 1.181).

De toda sorte, reconhecendo as partes que, em razão de um evento externo, 

imprevisto e irresistível (fato do príncipe), também este contrato teve seu 

adimplemento impedido, igualmente aqui seria aplicável a excludente da força 

maior, a fi m de resolver o contrato com a restituição das partes ao status quo ante, 

o que signifi ca, restituir os valores objeto do contrato de empréstimo.

Desse modo, não há dúvida quanto à existência do título que consubstancia 

a obrigação (contrato de empréstimo), à quantidade de bens que é objeto da 

obrigação (valor objeto do empréstimo), ou ao momento em que deveria ter 
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sido adimplida a obrigação. Tem-se, portanto, preenchidos os requisitos de 

exequibilidade pelo contrato exequendo, requisitos estes que não são afastados 

mesmo diante da oposição de embargos à execução.

Isso porque os embargos à execução, a despeito de inaugurar o 

conhecimento amplo da demanda, com oportunidade de dilação probatória, e 

constituírem a mais ampla e vigorosa via defensiva, podem corrigir os valores do 

título, sem qualquer prejuízo ao prosseguimento da execução (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. IV. 3ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 748). Aliás, de forma coerente, esta Corte Superior 

tem entendimento tranquilo de que sequer a procedência de ação revisional de 

contrato afasta a exequibilidade do título. Nesse sentido:

Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial. Embargos 

à execução de título executivo extrajudicial. Ação revisional julgada procedente. 

Liquidez do título da execução. Readequação. Precedentes.

1. Não retira a liquidez do título possível julgamento de ação revisional 

do contrato originário, demandando-se apenas a adequação da execução ao 

montante apurado na ação revisional.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1.210.535/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, julgado em 4.9.2014, DJe 11.9.2014)

Processual Civil. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, 

a fi m de conhecer do agravo regimental. Embargos à execução. Alteração de 

cláusulas contratuais por ocasião da procedência da ação revisional. Liquidez do 

título. Precedentes.

1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o fi m de 

reconsiderar a decisão que não conheceu do agravo regimental, procedendo-se à 

análise do agravo interno.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, a ação revisional não retira o requisito 

de liquidez do título exequendo, apenas impondo adequação da execução ao 

montante apurado na revisional.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar 

provimento ao agravo regimental.

(EDcl no AgRg no Ag 1.006.795/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 

julgado em 6.6.2013, DJe 28.6.2013)

Diante desse contexto, sob qualquer prisma que se enfoque a questão dos 

autos, tem-se por inafastáveis os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade 

do título extrajudicial executado.
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Por fi m, ressalva-se que, resolvida a contenda extrajudicial, aparentemente 

sob condução da União perante o governo iraquiano, caberá à recorrida, após o 

pagamento dos débitos, o recebimento dos créditos recuperados.

À vista do exposto, com as mais honrosas vênias ao relator Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial 

e, nesta parte, dar-lhe provimento para restabelecer a sentença de primeiro 

grau de jurisdição, que julgou improcedentes os embargos e determinou o 

prosseguimento da execução.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Trata-se de recurso especial interposto 

por Banco do Brasil S.A. com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que deu provimento aos recursos de 

apelação interpostos pelos devedores-embargantes, aqui recorridos, para julgar 

procedentes os embargos à execução opostos assim ementado:

Embargos à execução. Prescrição dos títulos. Aplicação da lei estrangeira. 

Nulidade de sentença afastada. Contrato de empréstimo e notas promissórias 

vinculadas a cessão de crédito. Fato do príncipe. Iliquidez e incerteza aferidas. 

Impossibilidade de prosseguimento da execução. Procedência da incidental. 

Honorários advocatícios fi xação. Eqüidade e moderação.

Estabelecendo o título que a Lei de Nova York será aplicada no caso de 

execução do contrato, devem ser obedecidos os prazos prescricionais da lei 

estrangeira, o que não atenta contra a ordem pública do nosso país.

Não é nula a sentença que contém os requisitos estampados no artigo 458 do 

Código de Processo Civil, visto que havendo fundamentação, ainda que sucinta, 

de modo a transparecer as razões da convicção do julgador, não há de se lhe 

atribuir nulidade.

Verificando-se do contexto histórico que ensejou a emissão dos títulos 

excutidos, bem como das provas acostadas aos autos que o contrato e notas 

promissórias que embasaram a demanda executiva encontram-se vinculados 

a pacto de cessão de crédito e que, ainda, em decorrência de fato do príncipe, 

o Governo Brasileiro, sub-rogou-se na responsabilidade pelo pagamento 

dos créditos ali inseridos, ausente a certeza e liquidez exigidos pelo nosso 

ordenamento como necessários aos títulos que sustentam execução.

Os honorários advocatícios fi xados em razão da sucumbência estão adstritos 

a critérios de valoração delineados na lei processual, quais sejam, o grau de 
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zelo profi ssional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da 

causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

sendo que, em se tratando de embargos à execução de grande complexidade 

em que a tramitação do feito se arrastou por vários anos e, ainda, que não 

houve condenação, justifi ca-se que essa verba seja arbitrada em valor certo, em 

conformidade com a realidade traçada nos autos (e-STJ, fl s. 949/950).

Na origem, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Execução de Título Extrajudicial 

em face de Edifi cadora S.A.; Mendes Júnior Participações S.A. Mendespar; 

Jésus Murillo Valle Mendes e sua mulher Lúcia Andrade Mendes; Marcos 

Valle Mendes e sua esposa Helvécia Guimarães Mendes; Alberto Laborne 

Valle Mendes e sua mulher Edwirges Alves Mendes; e, Sânzio Valle Mendes 

e sua esposa Maria Beatriz da Cunha Mendes, objetivando receber o valor 

de US$69,749,373.39 (sessenta e nove milhões, setecentos e quarenta e nove 

mil, trezentos e setenta e três dólares e trinta e nove centavos) equivalente ao 

câmbio do dia 20.10.1995 a R$67.064.022,51 (sessenta e sete milhões, sessenta 

e quatro mil, vinte e dois reais e cinqüenta e um centavos) em razão da garantia, 

representada por fi ança e aval nas notas promissórias emitidas por Mendes Júnior 

International Company, tomadora do crédito, vinculadas ao Acordo de Empréstimo 

(Loan Agreement) de US$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de dólares dos 

Estados Unidos da América) celebrado em 4.10.1989.

Após a garantia do juízo, os devedores-embargantes, aqui recorridos, 

apresentaram embargos à execução, no qual sustentaram a prescrição das notas 

promissórias executadas, conforme disposto no art. 70 da Lei Uniforme; ausência 

de liquidez dos títulos executados, por terem sido extintos em razão de contrato 

de cessão de crédito celebrado com o banco-embargado, aqui recorrente, para 

quitar as dívidas do Grupo Mendes Júnior; e, ainda, que o crédito contratado 

no Loan Agreement foi garantido pelo Instituto de Resseguros do Brasil, sendo 

o benefi ciário o Banco do Brasil S.A., que não exerceu os seus direitos de credor 

garantido, pelo que também por esta razão o débito está extinto.

O MM. Juiz de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pelos 

devedores-embargantes, aqui recorridos, e, no mérito, julgou improcedentes os 

embargos.

O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento aos recursos interpostos 

pelos devedores-embargantes, aqui recorridos, para

[...] reconhecer que os títulos exeqüendos estão vinculados ao contrato de 

cessão de crédito fi rmados entre Banco do Brasil e Mendes Júnior S/A, o que 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 417-580, julho/setembro 2016 441

lhes retira a liquidez e certeza, não se apresentando, por isso, como títulos 

hábeis a ensejar a execução, devendo os embargos serem julgados procedentes, 

invertendo-se, em conseqüência, os ônus sucumbenciais consignados na 

sentença, devendo a parte embargada responder pelo pagamento das 

custas processuais honorários advocatícios, que, nesta oportunidade, fi xo em 

R$20.000,00 (vinte mil reais) [e-STJ, fl . 995].

Embargos de declaração opostos e rejeitados (e-STJ, fl s. 1.038/1.060).

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1.095/1.111), o banco-

embargado, aqui recorrente, afi rma, em preliminar, que está confi gurada ofensa 

ao art. 535, I e II, do CPC, por não ter a Corte de origem, a despeito de instada 

a fazê-lo por meio de embargos de declaração, sanado omissão acerca do

[...] fato de o ora recorrente (banco-embargado) agir em nome da União por 

força do disposto no art. 19 da Lei n. 4.595/1964, bem como por ter o Tribunal 

mineiro concluído que, de um lado, a obrigação tornou-se incondicional, por 

ter desaparecido a condição suspensiva inserta no contrato, a partir da adesão 

do Brasil ao embargo comercial da ONU ao Iraque e, de outro, que as cedentes 

não teriam mais responsabilidade pela cessão, a partir da edição do Dec. n. 

99.441/1990.

Prosseguindo, assevera que estão malferidos os arts. 20, 118, 120 e 1.073, 

todos do CC/1916; 586 do CPC; e, 19, I, f, c/c VII, da Lei n. 4.595/1964, sob a 

alegação de que é impossível atrelar a cessão de crédito ao título exequendo, por 

se tratar de dois negócios jurídicos distintos; que não há como se confundirem 

as pessoas jurídicas da União e Banco do Brasil S.A. e, por essa razão, contra a 

Mendes Júnior ele poderia e pode fazer uso dos remédios judiciais para haver os seus 

créditos (e-STJ, fl . 1.107); além de destacar a inocorrência do fato do príncipe.

Requer o provimento do apelo raro para afastar a vinculação entre os 

títulos que deram origem à execução e o Contrato de Cessão juntado pelas recorridas, 

reconhecendo-se, assim, a certeza e exigibilidade da dívida exequenda, com a 

consequente improcedência dos embargos à execução (e-STJ, fl s. 1.111).

Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fl s. 1.156/1.186), nas quais 

os devedores-embargantes reforçaram a preliminar da prescrição e, no mérito, 

reiteraram suas teses referentes à iliquidez e à incerteza do título executivo.

Na sessão de julgamento realizada aos 18.11.2014, o em. Ministro Relator 

apresentou seu voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo raro apenas 

para determinar a realização do encontro de contas perante o juízo de origem porque
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[...] no julgamento dos Recursos Especiais n. 203.356/MG, 203.357/MG e 

203.358/MG, em que se discutiu controvérsia semelhante a dos presentes autos, 

esta Corte Superior entendeu que não seria cabível extinguir de plano a execução 

sem antes fazer-se um encontro de contas para apurar eventual saldo em favor 

da parte exequente, pois, caso exista saldo positivo, a execução deve prosseguir, 

decotando-se o excesso.

E,

[...] Efetivamente, não se pode excluir a possibilidade de a cessão de créditos 

não ser sufi ciente para compensar todo o valor do loan agreement, restando saldo 

em favor do banco exequente, sendo de rigor, portanto, a realização do encontro 

de contas.

O em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, após pedido de vista, divergiu, 

na sessão aos 18.12.2014, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta 

parte, dar-lhe provimento para restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição, 

que julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução. 

Asseverou que afastada a efi cácia do contrato de cessão de crédito, cai por terra 

também a discussão quanto a sua vinculação ao contrato de empréstimo.

Ao concluir, destacou que, sob qualquer prisma que se enfoque a questão dos 

autos, tem-se por inafastáveis os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do 

título extrajudicial executado.

Após tal voto, pedi vista para melhor pensar sobre o caso.

O núcleo do tema é defi nir se há, ou não, título certo e exigível.

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela 

indicada violação do art. 535 do CPC. Isso porque, embora rejeitados os 

embargos de declaração opostos, a matéria em exame foi devidamente 

enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma 

fundamentada, sustentando que 1) a distinção entre as personalidades jurídicas 

da União e do Banco do Brasil S.A. é irrelevante na espécie, porque foi este 

que sucedeu a Mendes Júnior Engenharia S.A. na titularidade dos créditos 

oponíveis ao Iraque, tanto que foi o Banco do Brasil quem nomeou a Petrobrás como 

sua mandatária; e, 2) o implemento da condição suspensiva fi cou prejudicado 

pelo “fato do príncipe”, afi rmando ainda que o banco embargado deve obediência 

aos atos de autoridade e aos seus efeitos e que não se está a afi rmar que o Banco do 

Brasil não tem direito ao crédito, mas que não pode exigi-lo da Mendes Júnior (e-STJ, 

fl s. 1.044/1.046).
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Além disso, basta ao órgão julgador declinar as razões jurídicas que 

embasaram a decisão, como fez, não sendo exigível que se reporte de modo 

específi co a determinados preceitos legais.

Desse modo, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente desta Terceira Turma:

Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. 

Recurso incapaz de alterar o julgado. Previdência privada. Antecipação de tutela. 

Revogação. Irrepetibilidade. Verba alimentar. Súmula n. 83/STJ. Incidência. 

Jurisprudência desta Corte. Art. 535 do CPC. Ausência de violação. Súmula n. 126/

STJ. Aplicação.

Omissis.

3. Não subsiste a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC, pois o tribunal de origem 

enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição 

ou obscuridade.

4. Omissis.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 101.836/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 5.9.2014)

Antes ainda de adentrar no mérito, passo a analisar, em preliminar, a 

suscitada prescrição dos títulos extrajudiciais.

A cláusula 25 do denominado Loan Agreement estabelece que este Contrato 

e as Notas Promissórias serão regidos e interpretados de acordo com as Leis do Estado 

de Nova York e que

Em relação com quaisquer medidas judiciais no Brasil relacionadas com este 

Contrato, o Tomador (Mendes Júnior S.A. e outros), pela presente, reconhece que 

qualquer demanda, ação ou medida judicial no que diz respeito a este Contrato e 

Notas Promissórias poderá ser levado a qualquer tribunal localizado na Republica 

Federativa do Brasil ou qualquer tribunal estadual ou federal localizado no Estado 

de Nova York, e o Tomador, pela presente se submete à jurisdição não exclusiva 

dos referidos tribunais em relação com qualquer demanda, ação ou medidas 

judiciais, e por este, renuncia a reivindicar que tal demanda, ação ou medida 

judicial foi levada a um foro inconveniente (e-STJ, fl . 98).

Os aqui recorridos aduziram que não se poderia aplicar a Lei de Nova 

Iorque no que tange à prescrição porque, por se tratar de questão de ordem 

pública, tal incidência afrontaria o art. 17 da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro.
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O referido dispositivo dispõe que as leis, atos e sentenças de outro país, bem 

como quaisquer declarações de vontade, não terão efi cácia no Brasil, quando ofenderem 

a soberania nacional, a ordem pública, isto é, o conjunto de princípios jurídicos e 

morais pelos quais se orienta a sociedade em determinado momento, e os bons 

costumes. Ou seja, esta norma estabelece a inaplicabilidade do direito estrangeiro 

quando ele for incompatível com a ordem pública brasileira.

Em que pese a difi culdade doutrinária para se defi nir ordem pública, a meu 

sentir, no caso concreto, não há que se falar em ofensa na aplicação das leis do 

Estado de Nova Iorque porque mais benéfi co ao credor o prazo prescricional. 

Conforme ressaltado pelo professor Doutor JACOB DOLINGER:

A doutrina brasileira de direito internacional privado, na sua unanimidade, 

defende que a prescrição extintiva deve ser regida pela mesma lei que rege a 

substância do ato e entende que a ordem pública no direito internacional não 

impede a aplicação de lei estrangeira que estabeleça prazo diverso daquele 

fi xado pela lei brasileira.

[...]

Não fere a ordem pública do direito internacional privado brasileiro a aplicação 

de lei estrangeira que estabeleça prazo prescricional mais longo daquele adotado 

na lei brasileira (e-STJ, fl s. 786/787).

Além disso, conforme salientado pelo em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

em seu voto-vista, também é valor tutelado pela ordem jurídica nacional, a proteção 

à boa fé e à autonomia da vontade, que impõe aos contratantes a atuação transparente 

e coerente ao longo da negociação e mesmo após a extinção dos contratos.

Daí por que deve ser privilegiado o livremente acordado entre as partes que 

afastaram a legislação brasileira e elegeram as leis do Estado de Nova Iorque para 

reger o contrato, presente, portanto, a não ocorrência de ofensa à ordem pública.

Quanto ao mérito, após análise dos presentes autos, constato que o contrato 

de empréstimo (loan agreement) em execução não está vinculado a nenhum 

outro documento que lhe possa tirar a força executiva.

Nesse contexto, é de grande valia breve digressão dos fatos para exata 

compreensão da quaestio, especialmente do contexto político e econômico do 

País à época em que a devedora Mendes Júnior passou a trabalhar no Iraque, de 

modo a situar o débito exequendo.

Esse cenário se estabeleceu no início da década de 70, quando o preço do 

petróleo subiu demasiadamente no mercado mundial, ocasionando a primeira 
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grande crise, em 1973, derivada de protesto pelo apoio prestado pelos Estados 

Unidos a Israel durante a Guerra do Yom Kippur, tendo os países árabes 

organizados na OPEP aumentado o preço daquela matéria prima em mais 

de 300%. Isso, prejudicou sobremaneira países como o Brasil, dependentes da 

importação daquele produto, sendo que o seu maior fornecedor à época era o 

Iraque.

Diante dessa situação, o governo brasileiro decidiu priorizar a exportação 

de bens e serviços para o Iraque, de maneira que também houvesse uma 

dependência daquele país em relação às nossas exportações, garantindo, assim, o 

imprescindível e estratégico fornecimento de petróleo e seus derivados ao povo 

brasileiro e, ao mesmo tempo, consolidando a balança comercial.

Como pontapé inicial, foi celebrado o Acordo de Cooperação Econômica 

e Técnica Brasil-Iraque, subscrito em 11.5.1977, devidamente aprovado pelo 

Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 117, de 12.12.1977, e 

ratifi cado pela Presidência da República, pelo Decreto n. 81.136, de 29.12.1977.

Com isso, a Mendes Júnior foi convidada a participar, a partir de 1978, da 

execução de obras de grande porte e complexidade no Iraque, especialmente do 

projeto ferroviário daquele país (Ferrovia Bagdá-Al Q’Aim-Akashat, com 550 

km de extensão).

Além da ferrovia, a ação coordenada do governo brasileiro possibilitou a 

execução de duas outras grandes obras pela Mendes Júnior, totalizando US$ 2,1 

bilhões, tendo a execução de tais obras gerado, em contrapartida, ingresso de 

divisas no Brasil em cerca de US$ 1,0 bilhão (e-STJ, fl . 121).

Durante toda a atuação da Mendes Júnior no Iraque perdurou o 

relacionamento entre os governos brasileiro e iraquiano, que a partir de setembro 

de 1980 se viu em guerra como o Irã, o que comprometeu suas reservas, 

tornando-se inadimplente com as suas obrigações fi nanceiras internacionais.

Assim, em 1983, a Mendes Júnior, com o auxílio do governo brasileiro, 

apresentou ao governo iraquiano a reivindicação de pagamento dos custos 

extraordinários ocorridos na execução de obras naquele país, causados pela 

guerra com o Irã.

A ocorrência de custos adicionais foi reconhecida pelos dois governos 

que, mediante a criação de um comitê Ad Hoc, fi rmaram aos 15.5.1984 acordo 

relativo à forma de compensação a ser feita, que estabelecia a adjudicação de três 

outras obras à Mendes Júnior.
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Entretanto, o empreendimento ruiu porque o Iraque não o implementou, o 

que levou ao agravamento da situação fi nanceira da Mendes Júnior.

Segundo a construtora, a parte não implementada do acordo deu ensejo 

a indenização equivalente a US$ 217,2 milhões. Ainda, além dos custos 

extraordinários decorrentes da guerra, a Mendes Júnior se viu obrigada a incorrer 

em gastos adicionais de natureza extremamente diversifi cada, no montante de 

US$ 199,7 milhões (e-STJ, fl . 123), totalizando US$ 416,9 milhões.

Em face disso, outra alternativa não restou à Mendes Júnior senão a 

paralisação das obras que desenvolvia no Iraque, fato ocorrido em dezembro 

de 1987, afetando o relacionamento entre os dois países. Por conseguinte, o 

governo do Iraque começou a pressionar o governo brasileiro para retomada das 

obras, valendo-se, para tanto, da dependência brasileira em relação ao petróleo 

iraquiano.

Do esforço governamental para garantir o suprimento de petróleo no 

País e também para resolver as pendências da Mendes Júnior no Iraque, foram 

aprovadas as seguintes proposições, extraídas da carta denominada PRES-

1077-88, de lavra do Presidente da Petrobrás, encaminhada ao então Ministro 

de Estado das Minas e Energias, Dr. Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, 

datada de 15 de agosto de 1988:

a) absorção, pelo Governo Brasileiro, da indenização devida à Mendes Júnior 

no contexto de suas operações no Iraque subrogando-se o primeiro nos direitos 

e obrigações da mencionada empresa sob os respectivos contratos celebrados 

naquele país, absorção esta a ser efetivada através de mecanismos a serem 

desenvolvidos pelo Governo Brasileiro, para lastrear essa decisão através da 

confirmação dos valores reclamados pela Mendes Júnior, é conveniente a 

contratação de consultores internacionais independentes;

b) que o Ministério da Fazenda e o Banco do Brasil S.A. adotem medidas de 

recomposição dos compromissos a descoberto da Construtora Mendes Júnior, de 

forma a restabelecer níveis adequados à liquidez da empresa;

c) que seja desenvolvida estratégia para prosseguir os entendimentos diretos 

exclusivamente entre os dois Governos sobre as questões relacionadas com 

o contencioso que envolve a Mendes Júnior, visando ao ressarcimento da 

indenização originalmente devida à referida empresa;

d) que tendo em vista a adoção das medidas sugeridas nos itens a, b e c, seja 

implementado o Protocolo Comercial de 7.12.1987, visando sobretudo a evitar o 

rompimento dos vínculos de natureza comercial com o Iraque e a conseqüente 

perda de mercado (e-STJ, fl s. 125/126).
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Como fruto, foi celebrado o Contrato de Cessão de Créditos realizado entre 

a Construtora Mendes Júnior S.A., em conjunto com a sua coligada Mendes Júnior 

International Company e o Banco do Brasil S.A. (e-STJ, fl s. 157/165), fi rmado aos 

28 de julho de 1989, com as seguintes considerações:

- que a Construtora Mendes Júnior S.A. em conjunto com sua coligada Mendes 

Júnior International Company (sendo ambas as empresas a seguir denominadas 

conjuntamente Mendes Júnior), desenvolveu relevantes operações de exportação 

de bens e serviços para o Iraque, operações estas que se viram afetadas em 

conseqüência da guerra Irã-Iraque;

- a proposição da PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S.A. contida na Carta PRES-

1077/88 de 15.8.1988, aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

em 17.8.1988, no sentido de que o Governo Federal absorva a indenização devida à 

Mendes Júnior no contexto de suas operações no Iraque, subrogando-se nos direitos 

e obrigações das mencionadas empresas decorrentes dos respectivos contratos 

celebrados naquele país;

- que conforme enfatizado na mencionada carta nas atuais circunstâncias 

é plenamente justificada a intenção do Brasil de prosseguir na política de 

incremento da exportações para o Iraque, tornando-se para isso indispensável o 

equacionamento do contencioso derivado das operações da Mendes Júnior que 

se tem constituído em entrave à implantação de novos negócios naquele país;

- que para instrumentar a absorção acima citada, ficou resolvido fazer-se 

ao Banco do Brasil S.A., em nome do governo brasileiro, a cessão dos créditos 

referentes à indenização devida à Mendes Júnior, e, proceder-se à verifi cação da 

existência de tais créditos por consultores internacionais, obrigando-se a Mendes 

Júnior a acertar o resultado das conclusões dos referidos consultores;

- que os consultores internacionais independentes Arthur Anderson S/C, com 

matriz na cidade de Genebra, Suíça e Thomas Akroyd Consultants, com sede na 

cidade de Londres, Inglaterra, ambos aceitos pelo Banco do Brasil S.A. e Petrobrás, 

emitiram pareceres pronunciando-se favoravelmente quanto a existência dos 

mencionados créditos da Mendes Júnior; e,

- que a Petrobrás, como representante do Governo Brasileiro, atuará como 

mandatária do Banco do Brasil S.A. perante o Governo Iraquiano com o objetivo 

de obter o pagamento dos créditos reclamados (grifo nosso).

Continuando a análise do pacto de cessão de crédito, verifi ca-se, de suas 

principais cláusulas:

Cláusula Primeira: Mendes Júnior cede ao Banco, e este aceita os créditos 

decorrentes da indenização dos direitos reclamados pela Mendes Júnior no 

contexto da execução dos contratos de construção celebrados com os seguintes 
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organismos estatais iraquianos: Ministry of Transport e Communication/IRR 

- Iraqi Republic Railways; Ministry of Bousing and Construction/SORB - State 

Organization for Roads and Bridges; and Ministry of Irrigation/RSOIP - Rafi dain 

State Organization for Irrigation Projects.

Cláusula Terceira: Os supramencionados créditos da Mendes Júnior foram 

submetidos a exame dos consultores internacionais especializados Arthur 

Andersen S/C e Thomas Akroyd Consultants, havendo os respectivos pareceres 

concluído pela procedência dos direitos àqueles créditos.

Tais créditos, que totalizam US$ 421.574.422,38 (quatrocentos e vinte e um 

milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois dólares e trinta 

e oito centavos), correspondem a:

- US$ 217.227.600,00 (duzentos e dezessete milhões, duzentos e vinte e sete 

mil e seiscentos dólares), relativos à cobrança da indenização do lucro que não 

ocorreu até hoje decorrente da falta de adjudicação pelo Iraque de duas novas obras 

à Mendes Júnior, não obstante o Acordo celebrado entre os dois Governos em 

15.5.1984;

- US$ 204.346.822,38 (duzentos e quatro milhões, trezentos e quarenta e 

seis mil, oitocentos e vinte e dois dólares e trinta e oito centavos) relativos à 

cobrança da indenização dos custos adicionais incorridos pela Mendes Júnior até 

novembro/87, no curso da execução das obras referidas na cláusula primeira do 

presente.

Cláusula Quarta: Os créditos cedidos pela Mendes Júnior ao Banco, e 

identifi cados na cláusula terceira acima, dentro da ordem de prioridade e até os 

seus respectivos montantes destinar-se-ão a:

a) liquidação, junto à BB-Leasing Co. Ltd. Empresa coligada ao Banco, dos 

compromissos da Mendes Júnior sob o Lease Agreement, celebrado em 6.6.1986, 

que hoje montam a US$ 251.561.565,84 (...), conforme apurado em 31.5.1989;

b) ressarcimento, ao Banco, dos valores resultantes de eventual execução, pelas 

entidades iraquianas, das garantias emitidas pelo Banco para cobertura dos débitos 

e compromissos da Mendes Júnior no Iraque, equivalentes a US$ 206.072.108,86 

(...) calculados em 31.5.1989 (...):

[...]

c) amortização, junto ao Banco, nos novos prazos pactuados, dos valores já 

emprestados à Mendes Júnior, para solução de problemas de liquidez da empresa 

(e-STJ, fl s. 158/162).

Posteriormente, aos 4 de outubro de 1989, os devedores-recorridos 

contrataram um empréstimo de US$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões 

de dólares) com o banco-recorrente, no qual o produto seria utilizado para fi ns 

empresariais gerais (e-STJ, fl s. 64/99).
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Da leitura desse pacto, constata-se a estipulação no item B do tópico 9º, 

denominado de Conta Corrente para Pagamento dos Empréstimos, o seguinte:

- Sem limitar as outras obrigações do Tomador sob este Contrato, o mesmo 

empenhará os seus melhores esforços para fazer com que fundos, num valor 

agregado de até US$ 45.900.000,00 devidos pelo Governo do Iraque por faturas 

aprovadas e não pagas ou retidas por contratos e devidas ao Tomador, sejam 

depositadas na Conta Corrente para Pagamento de Empréstimos (e-STJ, fl . 79, grifo 

nosso).

A partir disso, apurara a vinculação do contrato de cessão de crédito ao 

título exequendo, qual seja, loan agreement.

Segundo os devedores-recorridos, não há liquidez e certeza nos títulos que se 

consumiram com a absorção do Loan Agreement pelo Contrato de Cessão de Direitos 

fi rmado (e-STJ, fl . 1.186).

Em verdade, não é esta a realidade dos autos.

Isso porque, conforme Aviso/n. 055/92, assinado pelo Ministro de Estado 

da Economia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques Moreira, endereçado 

ao Presidente do Banco do Brasil S.A., datado de 13.1.1992, verifi ca-se que:

Em 28 de julho de 1989 a Construtora Mendes Júnior e a Mendes Júnior 

International Company firmaram com o Banco do Brasil, um contrato de Cessão 

de Créditos (...) de sua titularidade junto a diversas entidades governamentais 

iraquianas.

A referida cessão teve origem em proposta da Petrobrás para que o Governo 

Brasileiro absorvesse a indenização devida à Mendes Júnior pelo Governo 

Iraquiano, subrogando-se nos direitos e obrigações da Empresa, decorrentes dos 

contratos celebrados com aquele pais: tal proposta consubstanciou-se na carta 

PRES-1077/88 de 18.8.1988 (...) aprovada formalmente pelo Exmo. Sr. Presidente 

da República em 17 do mesmo mês, em documento encaminhado pelo então 

Ministro Aureliano Chaves (...). A intervenção do Governo Brasileiro seria, na 

visão da Petrobrás, justifi cada pela prática internacional, pois todos os países que 

tinham empresas executando obras no Iraque estariam dando apoio às mesmas 

para solução dos seus problemas.

Posteriormente, foi elaborada, no antigo Ministério da Fazenda, a partir da 

proposta formulada pelo Banco do Brasil, um esquema para equacionamento das 

pendências da Mendes Júnior com o Iraque, em que se previa, inter alia, a cessão dos 

créditos da Mendes Júnior ao Banco do Brasil e a contratação pela Mendes Júnior 

de consultores internacionais independentes, aprovados pela Petrobrás e Banco do 

Brasil, que defi niriam os valores e a procedência legal das indenizações reclamadas 
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pela Mendes Júnior. Tal esquema foi encaminhado pelo então Secretário Geral do 

Ministério da Fazenda ao Dr. Mário Jorge Gusmão Berard, então Presidente do Banco 

do Brasil, pelo ofício SGMF/N. 085 de 14.4.1989 [...]

Os consultores internacionais independentes foram contratados e emitiram 

pareceres pronunciando-se favoravelmente quanto à existência dos créditos a 

favor da Mendes Júnior (5º considerando do Contrato de Cessão) e dessa forma 

a cessão foi contratada, com o Banco do Brasil, agindo em nome do Governo 

Brasileiro, e, em consonância com os termos do Contrato de Cessão, a Petrobrás 

constituída como mandatária do Banco do Brasil perante o Governo Iraquiano, 

com o objetivo de obter o pagamento dos créditos reclamados (Procuração 

encaminhada à Petrobrás pela carta DIRIN-281 de 13.9.1989, Doc. 5, anexo).

Em 4 de outubro de 1989 a Mendes Júnior contratou um empréstimo de US$ 

45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de dólares) com o Banco do Brasil para 

fazer face às despesas de remobilização, empréstimo esse concedido a pedido do 

Governo Brasileiro, pois, nas negociações que culminaram no acordo com o Governo 

Iraquiano para retomada das obras por parte da Mendes Júnior, fi caram suspensas 

todas as reivindicações de parte a parte, razão pela qual, as autoridades iraquianas 

entenderam que essa suspensão de reivindicações abrangia inclusive o pagamento 

de faturas, em valor equivalente, apresentadas pela Mendes Júnior e em fase 

de processamento para pagamento pelos clientes iraquianos.

Entre outubro de 1989 e julho de 1990 a Mendes Júnior remobilizou-se 

paulatinamente, enviando um total de 490 funcionários para o Iraque, com vistas 

à retomada das obras cujo início dependia da prorrogação por parte do Governo 

Brasileiro do prazo de utilização das linhas de crédito do FINEX, que permitiria o 

fi nanciamento dos serviços a serem prestados pela Mendes Júnior no Iraque. Essa 

prorrogação veio a acontecer em 27 de julho de 1990, por despacho da então 

Ministra Zélia Cardoso de melo. A 2 de agosto o Iraque invadiu o Kwait (e-STJ, fl s. 

184/187, grifo nosso).

Daí a primeira assimetria entre os dois contratos, Loan Agreement e Cessão 

de Crédito. Este foi celebrado em razão de créditos pertencentes à Mendes 

Júnior, relativos à cobrança da indenização do lucro que não ocorreu até hoje 

decorrente da falta de adjudicação pelo Iraque de duas novas obras à Mendes 

Júnior — descumprimento do acordo celebrado pela Comissão Mista Ad-Hoc 

fi rmado aos 15.5.1984 (e-STJ, fl s. 137/146) — e à cobrança da indenização 

dos custos adicionais incorridos pela Mendes Júnior até novembro/87, no curso 

da execução das obras referidas na cláusula primeira do presente (e-STJ, fl . 123); 

aquele foi celebrado para fazer face às despesas de remobilização e está vinculado 

a créditos relativos ao pagamento de faturas, em valor equivalente, apresentadas 

pela Mendes Júnior e em fase de processamento para pagamento pelos clientes 

iraquianos (e-STJ, fl . 186).
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Não foi por acaso que o contrato de empréstimo (loan agreement) dispôs 

que a construtora-devedora, aqui recorrida, empenhará os seus melhores esforços 

para fazer com que fundos, num valor agregado de até US$ 45.900.000,00 devidos 

pelo Governo do Iraque por faturas aprovadas e não pagas ou retidas por contratos 

e devidas ao Tomador, sejam depositadas na Conta Corrente para Pagamento de 

Empréstimos (e-STJ, fl . 79, grifo nosso).

Essa dessemelhança, ressalto, é percebida em grande parte da 

documentação trazida pelos próprios devedores-recorridos, além, é claro, do 

supracitado Aviso/n. 055/92.

Na nota VIPIN-274, de 11.11.1988, citada no Parecer CONJUR/CONSU 

n. 5.293, de 17.6.1992, há a seguinte passagem:

10º) O esquema para a retomada dos trabalhos pela Mendes Júnior no Iraque 

não deverá requerer desembolsos do Governo brasileiro, uma vez que, ao reiniciar 

as obras, aquela empresa terá liberado em seu favor o pagamento, pelo Governo 

do Iraque, de faturas já aprovadas e ainda não liquidadas, bem como a liberação 

de retenções contratuais efetuadas, num valor total equivalente a US$ 45,9 milhões, 

sendo:

                                                                                                                   US$ milhões

- faturas aprovadas e ainda não pagas...........................................20,8

- retenções contratuais a serem devolvidas a empresa............25,1 (e-STJ, fl . 212).

No Parecer CONJUR/CONSU n. 5.293, veja-se o seguinte trecho:

Nesse contexto, foram retomadas as obras, obtidas as liberações alfandegárias 

dos equipamentos no Iraque, firmado contrato de cessão de créditos sob a 

condição de que tais créditos fossem reconhecidos e pagos pelos organismos 

estatais iraquianos, iniciados contatos com o Iraque para a prorrogação dos 

prazos de utilização das linhas de crédito e celebrado contrato entre o Banco do 

Brasil e a Mendes Júnior., no valor de US$ 45 milhões, para gastos nas obras 

(e-STJ, fl . 242).

No Of. PRESI-93/00608, assinado pelo então presidente do Banco do 

Brasil - BB, Alcir Augustinho Calliari, datado de 21.6.1993, endereçado ao 

Secretário do Tesouro Nacional, com o objetivo de identifi car solução para 

as pendências entre o credor, o Instituto de Resseguros do Brasil e o Grupo 

Mendes Júnior, destacou que:

O Parecer PGFN/PGA n. 201/93 (Processo n. 10168.007754/92-60) foi aprovado 

em 26.2.1993 pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, que o encaminhou, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

452

na mesma data, à Ministra-Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e 

Coordenação da Presidência da República, através do Aviso n. 152/MF, para as 

providências necessárias a sua operacionalização, motivo pelo qual relaciono a 

seguir os créditos do Banco do Brasil para atender compromissos da Mendes Júnior 

S.A., a fi m do que sejam alocados os recursos indispensáveis a sua liquidação:

[...]

b) operação de capital de giro (adiantamento), no valor original de US$ 45 

milhões, junto ao BB-Grand Cayman, visando a retomada das obras no Iraque, 

equivalente a faturas retidas da Mendes Júnior S.A. a serem liberadas após início dos 

serviços, também objeto de cobertura securitária do IRB (Certifi cado n. 403):

- Valor atualizado até 31.3.1993:          US$ 57,305 mil (e-STJ, fl . 266, grifo nosso).

Por conseguinte, por tudo o que foi desvendado até agora, é possível 

afi rmar que o contrato de empréstimo (loan agreement) em execução não está 

vinculado a nenhum outro documento que lhe possa tirar a força executiva, em 

especial o pacto de Cessão de Créditos realizado entre a Construtora Mendes 

Júnior S.A., em conjunto com a sua coligada Mendes Júnior International 

Company e o Banco do Brasil S.A.

Na realidade, a única correspondência entre o Loan Agreement e o contrato 

de Cessão de Créditos é que eles têm origem no Despacho da Presidência da 

República, de 17.8.1988 — proferido em relação ao Parecer PRES-1077/88, de 

18.8.1988, da Petrobrás, e coerente com os entendimentos existentes entre os 

governos brasileiro e iraquiano.

Nessa conjuntura, concluo que o banco-recorrente é credor dos devedores-

recorridos, detentor que é de título extrajudicial regular, que pode embasar a execução 

manejada, porque não está vinculado ao contrato de cessão de crédito.

Este é o direito a ser aplicado à espécie.

Em aparte, acrescento:

A decisão a que se chega não pôde ser sinalizada por compromissos de 

políticos ou do governo brasileiro ou ditada por aspectos sociais. E é por esse 

motivo que a direção tomada está estritamente dentro dos autos e corresponde à 

minha convicção, lastreada na prova produzida e no direito aplicável.

Em que pese a conclusão acima, não posso fechar os olhos para o enredo 

que envolveu os governos brasileiro e iraquiano, o Banco do Brasil S.A. e a 

Mendes Júnior.

É cristalino, consoante a farta documentação trazida aos autos, que o 

governo brasileiro considerou indispensável ao nosso desenvolvimento 
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econômico a permanência do Grupo Mendes Júnior no Iraque e, por essa razão, 

não olvidou esforços, às vezes pouco ortodoxos, nesse desiderato.

Dentre as ações que se seguiram, tem-se o Despacho presidencial, de 

17.8.1988, proferido em relação ao Parecer PRES-1077/88, de 15.8.1988, da 

Petrobrás, que deu origem à própria cessão de créditos, à concessão do loan 

agreement de US$ 45 milhões pelo BB - Grand Cayman e à reabertura das 

linhas de crédito FINEX, todas voltadas à permanência da Mendes Júnior no 

Iraque e a retomada das obras paralisadas por força do descumprimento de 

obrigações assumidas por aquele país.

O que se vê dos autos — pelo menos até o julgamento pelo Tribunal de 

Contas da União do Processo TC-013.383/91-4 (Inspeção Extraordinária 

realizada na área internacional do Banco do Brasil S.A.), em que se determinou 

à Direção do BB adotasse as medidas cabíveis, na esfera judicial, com vistas ao 

recebimento de seus créditos —, é a busca para resolver as pendências existentes 

entre a União e o Grupo Mendes Júnior, decorrentes de contratos fi rmados no 

Iraque.

Embora evidente o esforço dos devedores-recorridos em sustentar a 

ausência de liquidez dos títulos executados, por terem sido extintos em razão 

do contrato de cessão de crédito, eles, como dito, não trouxeram nenhuma prova 

capaz de lhes tirar a força executiva.

Em suma: a dívida em execução, de US$ 45 milhões de dólares, não está 

amarrada à cessão de crédito de outros tantos milhões de dólares.

Assim, merece reforma o acórdão recorrido, o que implica a improcedência 

dos embargos à execução.

Nessas condições, pelo meu voto, rendendo minhas homenagens ao 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator, e, quanto à fundamentação, ao 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, dou parcial provimento ao recurso especial para 

restabelecer a sentença de primeiro grau.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Banco do Brasil que se volta contra acórdão que recebeu a 

seguinte ementa (e-STJ fl . 949/950):

Embargos à execução. Prescrição dos títulos. Aplicação da lei estrangeira. 

Nulidade de sentença afastada. Contrato de empréstimo e notas promissórias 
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vinculadas a cessão de crédito. Fato do príncipe. Iliquidez e incerteza aferidas. 

Impossibilidade de prosseguimento da execução. Procedência da incidental. 

Honorários advocatícios fi xação. Equidade e moderação.

Estabelecendo o título que a Lei de Nova York será aplicada no caso de 

execução do contrato, devem ser obedecidos os prazos prescricionais da lei 

estrangeira, o que não atenta contra a ordem pública do nosso país.

Não é nula a sentença que contém os requisitos estampados no artigo 458 do 

Código de Processo Civil, visto que havendo fundamentação, ainda que sucinta, 

de modo a transparecer as razões da convicção do julgado, não há de se lhe 

atribuir nulidade.

Verificando-se do contexto histórico que ensejou a emissão dos títulos 

excutidos, bem como das provas acostadas aos autos que o contrato e notas 

promissórias que embasaram a demanda executiva encontram-se vinculados 

a pacto de cessão de crédito e que, ainda, em decorrência de fato do príncipe, 

o Governo Brasileiro, sub-rogou-se na responsabilidade pelo pagamento 

dos créditos ali inseridos, ausente a certeza e liquidez exigidos pelo nosso 

ordenamento como necessários aos títulos que sustentam execução.

Os honorários advocatícios fi xados em razão da sucumbência estão adstritos 

a critérios de valoração delineados na lei processual, quais sejam, o grau de 

zelo profi ssional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da 

causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

sendo que, em se tratando de embargos à execução de grande complexidade 

e que a tramitação do feito se arrastou por vários anos e, ainda, que não houve 

condenação, justifica-se que essa verba seja arbitrada em valor certo, em 

conformidade com a realidade traçada nos autos.

O Banco do Brasil S/A afi rma que “os fundamentos e razões de decidir do 

Tribunal local podem ser assim sintetizados” (e-STJ fl . 1.098):

a) A obrigação exeqüenda carece de liquidez e certeza (CPC, art. 586), porque 

o Contrato que lhe deu origem, firmado em 04 de outubro de 1989 (fl. 899) 

lastreado pelos títulos exeqüendos garantidos pelos embargantes-executados, 

está vinculado ao Contrato de Cessão de Créditos, celebrado em 28.7.1989, pelo 

qual as empresas Mendes Júnior cederam os créditos decorrentes de serviços 

prestados ao Governo do Iraque;

b) A condição expressa nas cláusulas sétima e oitava do referido contrato 

de Cessão não mais existe em face de ter o Governo Brasileiro, aderindo ao 

embargo econômico da ONU ao Iraque em 1990 (Dec. n. 99.441/1990) tornado 

inviável o pagamento, por parte daquele país, dos créditos reclamados pelas 

empresas Mendes Júnior (fl. 902). O adimplemento da condição suspensiva 

fi cou obstaculizado pelo fato do príncipe (fl . 958); nesse sentido, a declaração 

expressa no contrato (g.n.) de cessão de crédito tornou-se incondicional, já que 

seu cumprimento mostrou-se inviável (fl . 904).
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c) A Administração pode causar dano ou prejuízo aos administrados e muito 

mais aos seus contratantes (fl . 904). O fato do príncipe pode externizar-se em lei, 

regulamento ou qualquer outro ato geral do Poder Público, que atinja a execução 

do contrato.

Alega a instituição fi nanceira recorrente que houve ofensa aos arts. 535 

e 596 do Código de Processo Civil de 1973; 20, 118, 120 e 1.073 do Código 

Civil de 1916 (atuais arts. 44, 985, 997, 125, 129 e 295) e ao art. 19 da Lei n. 

4.595/1964.

Contrarrazões às e-STJ fl s. 1.156/1.186, em que os recorridos alegam 

prescrição dos títulos em que se funda a execução, ausência de ofensa ao art. 535 

do Código de Processo Civil, bem como incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Passo a examinar as alegações por capítulos.

1. Preliminar das Contrarrazões - Prescrição.

Relativamente à alegação de prescrição, aviada nas contrarrazões do recurso 

especial, acompanho o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e pelos 

demais votos já proferidos neste órgão julgador, no sentido de afastá-la.

De fato, entendo que não há óbice a que partes submetam o contrato às 

Leis de outro Estado e, ao mesmo tempo, estabeleçam que a avença possa ser 

executada no Brasil, desde que não haja ofensa à soberania nacional, à ordem 

pública e aos bons costumes.

Neste sentido, é a redação do já reiteradamente citado art. 17 do Código 

Civil de 1916:

Art. 17. As leis, atos, sentenças de outro país, bem como as disposições e 

convenções particulares, não terão eficácia, quando ofenderem a soberania 

nacional, a ordem pública e os bons costumes.

Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, cujo conhecimento 

deva ocorrer de ofício, entendo que não há impedimento a que as partes 

permitam a utilização de outro prazo previsto em legislação estrangeira, de 

modo a adequar a cobrança do crédito à realidade do contrato e da relação 

comercial estabelecida entre os contratantes.

O fato de a legislação do Estado de Nova Iorque (adotada no caso concreto) 

prever um prazo prescricional diferente do adotado pela lei brasileira não afeta a 

soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes.
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É uma regra de prescrição tal qual ocorre no Brasil, apenas com conteúdo 

material diverso, qual seja, o tempo.

A existência de diferença entre os prazos apenas privilegiará um dos 

contratantes (ora o credor, ora o devedor), no entanto, não afronta o sistema 

judicial brasileiro.

Ao contrário, permite, no caso, que as partes tenham mais tempo de 

submeter as questões relativas ao contrato ao crivo do Poder Judiciário. Amplia 

o tempo de acesso à Justiça.

Diferentemente seria se a prescrição fosse afastada por completo, hipótese 

não admitida em nosso ordenamento para relações patrimoniais de cunho 

privado.

No caso, as partes, dispondo sobre direito disponível em relação 

eminentemente privada, podem se submeter a uma legislação que elasteça ou 

diminua o prazo para o exercício da pretensão jurisdicional, sem que isso macule 

o ordenamento jurídico pátrio.

Assim, adotando os fundamentos já apresentados, afasto a preliminar de 

prescrição invocada pela recorrida.

2. Alegação de Ofensa ao Art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.

Assim como os Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio 

Bellizze e Moura Ribeiro afasto a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC de 

1973.

Com efeito, o acórdão recorrido não se ressente de vício de prestação 

jurisdicional, tendo apresentado fundamentação sufi ciente à solução dada à 

causa, tendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre as questões argüidas 

pelo banco, sem incorrer em omissão, obscuridade ou contradição.

3. Alegação de Ofensa aos Arts. 596 do Código de Processo Civil de 1973; 

118, 120 e 1.073 do Código Civil de 1916.

Relativamente ao art. 596 do Código de Processo Civil de 1973, alega a 

instituição fi nanceira impossibilidade de vinculação de dois negócios jurídicos 

independentes.

Sustenta que a tese abraçada pelo acórdão recorrido não sobrevive a uma 

comparação entre as datas dos contratos, atestados pela própria decisão recorrida 
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ao evidenciar que o contrato de cessão de créditos (28.7.1989) antecede o 

contrato denominado Loan Agreement (4.10.1989).

Argumenta que, após a concretização da cessão de créditos, a Mendes 

Júnior realizou novos empréstimos, mas que não foram abrangidos pela cessão 

de crédito realizada muito anteriormente (e com o fi m de amortizar valores já 

emprestados).

Repisa a tese de que é pessoa jurídica distinta da União e que “como dito, 

o Banco do Brasil, no indigitado contrato de cessão, de um lado atuou como agente da 

União, consoante competência que lhe foi outorgada pelo art. 19, inciso 1, alínea f, c/c 

o inciso VII da Lei n. 4.595, de 31.12.1964. De outro, nenhuma participação teve no 

ato que, segundo a decisão recorrida, teria obstado o cumprimento da cessão” (e-STJ fl . 

1.107).

Conclui que (e-STJ fl . 1.108):

Se não foi ele - Banco do Brasil - quem editou o Decreto n. 99.441/1990, como, 

também, não foi ele quem determinou a retirada da Mendes Júnior do Iraque, é, 

pois, impossível dizer que o Banco do Brasil seja responsável por qualquer prejuízo 

porventura causado em razão desses fatos, a quem quer que seja, posto que a 

responsabilidade das pessoas jurídicas regidas pelo Direito Privado (Constituição 

Federal, art. 173, § 1º, II) somente pode decorrer de “ação ou omissão voluntária, 

negligência, ou imprudência”, a teor do art. 159 do então vigente Código Civil, 

sendo, pois, imprescindível a existência de dolo ou culpa para a responsabilização 

do Banco do Brasil, o que inocorre no caso presente.

Em vista disso, fi ca patente o equívoco em que, data vênia, incorreu o Tribunal 

de Alçada de Minas Gerais: decretar incerta e ilíquida a dívida exequenda em 

razão de um ato do qual não participou o credor, mas, sim, o Governo Brasileiro.

Quando muito, poderia esse ato gerar, para a União o dever de indenizar os 

prejuízos causados com a edição do Decreto n. 99.441/1990, de modo que a 

Mendes Júnior teria ação contra a União para dela haver a indenização porventura 

devida.

Conforme acima relatado, o recurso se funda em: a) ausência de vinculação 

dos contratos de cessão de crédito e empréstimo; b) distinção entre União e 

banco credor; c) ausência de responsabilidade pelo ato da União, de modo que o 

fato do príncipe não pode afetar a exeqüibilidade do título.

No que toca à alegação de que os contratos não estão vinculados, assim 

constou do acórdão recorrido (e-STJ fl s. 983/985):

(...) na análise do pacto de cessão de crédito, verifi ca-se, em sua cláusula quarta 

que, “os créditos cedidos pela Mendes Júnior ao Banco, e identifi cados na cláusula 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

458

terceira acima, dentro da ordem de prioridade e até os seus respectivos montantes 

destinar-se-ão a: (...) c) amortização, junto ao Banco, nos novos prazos pactuados, 

dos valores já emprestados à Mendes Júnior, para solução de problemas de liquidez 

da empresa” (fl . 156).

É a partir da análise de tal condição, que se apurará a vinculação do presente 

contrato de cessão de crédito ao título exeqüendo, qual seja, o contrato de 

empréstimo, do qual se originaram as notas promissórias excutidas, observando-

se a respeito que:

O contrato denominado de Loan Agreement (fl. 25-57), firmado em 04 de 

Outubro de 1989, traduzido às fl . 58-93, estipulou que:

“Considerando que por solicitação do Tomador, o Banco acordou em 

fazer os empréstimos ao tomador, de tempos em tempos em conformidade 

com os termos e as provisões deste contrato em um valor agregado total 

de, mas não ultrapassando a US$ 45.000.000,00 para os propósitos gerais 

da empresa do Tomador” (fl . 59) e, ainda, “o Tomador utilizará o produto do 

empréstimo para fi ns empresariais gerais” (fl . 80).”

Assiste, portanto, razão ao Banco do Brasil quando alega que foram 

cedidos pela Mendes Júnior os créditos em face do Iraque, especifi cados na 

cláusula terceira do contrato de cessão, em troca da amortização, junto ao Banco, 

dos valores já emprestados à empresa, na data do contrato de cessão, data esta 

incontroversamente anterior ao contrato de empréstimo ora executado (Loan 

Agreement).

A propósito, transcrevo da sentença:

Também nenhuma razão assiste aos embargantes ao afirmarem extintos 

os valores reclamados pelo credor por força do ‘’contrato de cessão de créditos 

realizado entre a Construtora Mendes Júnior S/A, em conjunto com a sua Coligada 

Mendes Júnior Internacional Company, e o Banco do Brasil S/A’’, anexado, por cópia 

às f. 151 e seguintes destes autos.

Nesta avença, celebrada aos 29 de julho de 1.989, foram cedidos ao Banco 

do Brasil S/A ‘’os créditos decorrentes da indenização dos direitos reclamados pela 

Mendes Júnior no contexto da execução dos contratos de construção celebrado com 

os seguintes organismos estatais iraquianos: Ministry of Transport Comunication/

IRR - Iraqui Republic Railways; Ministry of Bousing and Construction/SORB - State 

Organization of Roads and Bridges; and Ministry of Irrigation/RSOIP - Rafi dain State/ 

Organization for Irrigation Projects’’ (cf. cláusula primeira, às f. 152).

Os valores destes créditos, quando recebidos, destinar-se-iam à liquidação e 

ao ressarcimento dos valores consignados na cláusula quarta do contrato (cf. f. 

155 e 156), entre os quais não estão incluídos os valores reclamados na execução 

ora embargada.
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Ressalte-se, ademais que os títulos exequendos foram constituídos em 

outubro de 1.989 (cf. f. 12 a 132 e 133 a 162 dos autos da execução), após, 

portanto, a celebração do contrato de cessão de crédito, fi rmado em julho de 

1.989, não podendo, via de conseqüência, serem alcançados por este.

Desta forma, devem ser afastadas todas as alegações feitas na exordial visando 

a desconstituição dos títulos exequendos, fundadas que foram no referido 

contrato de cessão de créditos, o que torna desnecessário a análise das mesmas.

Não impressiona a alusão feita pelo acórdão recorrido à existência de 

cláusula no Loan Agreement prevendo a existência de conta corrente remunerada 

em nome da Mendes Júnior para pagamento de empréstimos, na qual deveriam 

ser vertidos pelo tomador valores em dólares devidos pelo Governo do Iraque 

por faturas aprovadas e não pagas.

Com efeito, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, o 

contrato de cessão anteriormente celebrado, para pagamento de valores já 

emprestados pelo Banco do Brasil, não implicava a cessão de todas as obrigações 

do Iraque passadas, presentes e futuras, em relação à Mendes Junior, mas apenas 

das especifi cadas em sua cláusula terceira.

O voto do Ministro Moura Ribeiro bem esclarece a existência de diferentes 

créditos da Mendes Júnior contra o Governo do Iraque:

Daí a primeira assimetria entre os dois contratos, Loan Agreement e Cessão 

de Crédito. Este foi celebrado em razão de créditos pertencentes à Mendes 

Júnior, relativos à cobrança da indenização do lucro que não ocorreu até hoje 

decorrente da falta de adjudicação pelo Iraque de duas novas obras à Mendes Júnior 

- descumprimento do acordo celebrado pela Comissão Mista Ad-Hoc fi rmado ao 

15.5.1984 (e-STJ, fl s. 137/146) - e à cobrança da indenização dos custos adicionais 

incorridos pela Mendes Junior até novembro/87, no curso da execução das obras 

referidas na cláusula primeira do presente (e-STJ, fl . 123); aquele foi celebrado para 

fazer face às despesas de remobilização e está vinculado a créditos relativos ao 

pagamento de faturas, em valor equivalente, apresentadas pela Mendes Júnior e em 

fase de processamento para pagamento pelos clientes iraquianos (e-STJ, fl . 186).

Tenho, portanto, que assiste razão ao recorrente quando afi rma que, sem 

necessidade de reanálise de provas dos autos, com base apenas nos fatos expostos 

no acórdão recorrido, é possível, como o fez a sentença, estabelecer a ausência 

de vínculo entre a cessão de crédito, ocorrida em julho de 1989, e o novo 

empréstimo concedido pelo Banco recorrente à mesma empresa em outubro de 

1989, para fi ns empresariais gerais.
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A propósito da condição suspensiva à qual estava sujeito o contrato de 

cessão de créditos anterior ao Loan Agreement ora em execução, consta do 

acórdão recorrido (e-STJ fl . 986):

Alega o credor que o contrato de cessão de crédito contém condição, em suas 

cláusulas sexta e sétima, verbis:

Cláusula Sétima: A presente cessão é celebrada sob condição de que 

os créditos objeto deste contrato, sejam reconhecidos e pagos pelo 

organismos estatais iraquianos devedores, mencionados na cláusula 

primeira.

Cláusula Oitava: Não constituindo o presente contrato novação quanto 

a pagamentos, prazos, importâncias e demais condições das obrigações 

da Mendes Júnior para com o Banco, este só lhe dará quitação dos débitos, 

quando efetivamente receber os respectivos valores de seus créditos, 

podendo o Banco, desde que o Governo Iraquiano não reconheça os 

créditos objeto deste Contrato, no prazo de 18 meses contados a partir 

desta data, prorrogável de comum acordo entre as partes, exigi-los 

diretamente da Mendes Júnior (fl . 157).

Contudo, nesse aspecto também não merecem guarida as assertivas do 

exeqüente, visto ser notório que o Governo brasileiro, através do Decreto n. 

99.441/1990, fi rmado em 07 de agosto de 1990, para dar efetividade Resolução 

n. 661-90 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que decretava boicote 

fi nanceiro ao raque (fl . 167-169), acabou por impedir que organismos brasileiros 

buscassem junto ao Governo Iraquiano qualquer tipo de ressarcimento.

(...)

Certo é que a época da edição do aludido decreto, que, repita-se, efetiva a 

adesão do país ao embargo internacional ao Iraque, ainda não havia decorrido 

o prazo de dezoito meses previsto no contrato de cessão de crédito, para que 

se implementasse a condição suspensiva, o que, em decorrência do fato do 

príncipe, consubstanciado na edição do Decreto n. 99.441 pela União, acabou por 

inviabilizar o seu cumprimento.

(...)

Nesse sentido, entendo que a declaração expressa no contrato de cessão de crédito 

tornou-se incondicional, já que o seu cumprimento mostrou-se inviável, em razão do 

embargo econômico a que aderiu o Brasil engendrado em razão da invasão do Irã 

pelo Iraque. Como conseqüência do fato do príncipe, o Governo Brasileiro, através 

da União, tomou para si as responsabilidades contratuais da Mendes Júnior junto ao 

Governo iraquiano. (grifo não constante do original).
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Entendo, todavia, que a anterior cessão de créditos, além de sem vínculo 

com o posterior Loan Agreement, também não aproveita à parte recorrida, 

porque submetida a condição que não se implementou, conforme entendimento 

expresso no voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, a cujos fundamentos 

adiro:

“Inicialmente, entendeu o acórdão recorrido que, apesar da contratação 

expressa de condição suspensiva ao contrato de cessão de crédito, sua realização 

fora obstada por ato da União, em exercício da soberania, o que ensejaria o 

reconhecimento da existência de fato do príncipe.

Com efeito, é questão fática o reconhecimento de que a edição do Decreto n. 

99.441/1990 obstou a realização da condição suspensiva prevista pelas partes no 

contrato de cessão de crédito. No entanto, a questão controvertida transborda a 

mera discussão acerca da concretização ou não do fato do príncipe, impondo-se 

na verdade a verifi cação das consequências advindas da não concretização da 

referida cláusula.

(...)

Nessa trilha, tem-se que os créditos cedidos pela recorrida ao Banco do 

Brasil não poderiam ser cobrados do governo iraquiano. Esse fato, por si só, já 

seria sufi ciente para se concluir que as partes, Banco do Brasil e Mendes Júnior 

Participações S.A., deveriam retornar a situação antecedente à formalização do 

contrato, não se concluindo a referida cessão do crédito.

Esse mesmo resultado seria alcançado se se partisse de premissa diversa, qual 

seja, a de que havia uma cláusula de condição suspensiva no referido contrato 

de cessão, porém não concretizada. Pois bem, não implementada a condição 

suspensiva, por qualquer outro fundamento que não a ocorrência do fato do 

príncipe, o direito objeto do negócio jurídico a ela subordinado não alcança a 

efi cácia; transportando esse raciocínio para a situação concreta dos autos, tem-se 

que o crédito não seria efetivamente cedido. E nem se argumenta que a cláusula 

condicional, ante sua impossibilidade, seria tida por inexistente.

Ora, se há impossibilidade de realização da condição suspensiva na hipótese 

dos autos, essa impossibilidade é jurídica, e não física ou material. Assim, 

nos termos do art. 116 do CC/1916, o resultado também por essa via sera o 

reconhecimento da invalidade do negócio condicionado, devendo as partes 

serem restituídas ao status quo ante. Veja se a regra vigente à época: “Art. 116. As 

condições fi sicamente impossíveis, bem como as de não fazer coisa impossível, 

têm-se por inexistentes. As juridicamente impossíveis invalidam os atos a elas 

subordinados”.

Daí deve-se concluir que, seja em razão do fato do príncipe ou não, a 

ausência de concretização da condição importa, in casu, na absoluta inefi cácia 

da cessão de crédito. Por óbvio, não se esta aqui afastando eventual relação de 
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responsabilidade da União na condução e construção de uma solução para uma 

contenda história e política, que envolve de um lado a empresa brasileira e, de 

outro, o Estado do Iraque. Entretanto, do ponto de vista jurídico, a conclusão deve 

fi car restrita à aplicação da regra que, afi nal, existia de forma clara à época dos 

eventos.

Por sua vez, afastada a eficácia do contrato de cessão de crédito, cai por 

terra também a discussão quanto a sua vinculação ao contrato de empréstimo. 

Este não se subordinando a qualquer condição, foi realizado e aperfeiçoado, com 

a incontroversa transferência dos valores contratados. Vale ressaltar que, nos 

embargos à execução, não houve qualquer impugnação à disponibilização 

efetiva dos valores contratados a título de empréstimo, argumento este suscitado 

inoportunamente em contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl . 1.181).

De toda sorte, reconhecendo as partes que, em razão de um evento externo, 

imprevisto e irresistível (fato do príncipe), também este contrato teve seu 

adimplemento impedido, igualmente aqui seria aplicável a excludente da força 

maior, a fi m de resolver o contrato com a restituição das partes ao status quo ante, 

o que signifi ca, restituir os valores objeto do contrato de empréstimo.

Desse modo, não há dúvida quanto à existência do título que consubstancia 

a obrigação (contrato de empréstimo), à quantidade de bens que é objeto da 

obrigação (valor objeto do empréstimo), ou o momento em que deveria ter 

sido adimplida a obrigação. Tem-se, portanto, preenchidos os requisitos de 

exequibilidade pelo contrato exequendo, requisitos estes que não são afastados 

mesmo diante da oposição de embargos à execução.

Considero, portanto, ofendido o art. 118 do Código Civil de 1916, segundo 

o qual “subordinando-se a efi cácia do ato à condição suspensiva, enquanto esta 

se não verifi car, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.”

Com efeito, a partir do fato incontroverso de que não ocorreu a condição 

suspensiva - pagamento pelo Iraque dos créditos cedidos - o acórdão recorrido, ao 

invés de reputar não adquirido o direito visado pelo contrato, teve por inexistente 

a condição expressamente pactuada, transformando em “incondicional” um 

contrato que as partes expressamente estabeleceram condicional.

Por outro lado, o ressarcimento por eventual prejuízo sofrido pela parte 

recorrida em decorrência do fato do príncipe - adesão do Brasil ao embargo 

econômico ao Iraque, por meio do Decreto n. 99.441/1990 - haveria de ser 

postulado em face da União e não do Banco do Brasil.

Em face do exposto, com a devida vênia do eminente Relator, acompanho 

a divergência.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.471.569-RJ (2014/0187581-7)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Unimed Norte Fluminense Cooperativa de Trabalho Médico

Advogados: Ana Regina Auban dos Santos e outro(s)

Vanessa Sally Saraiva

Recorrido: Rosane Brasil Fonseca de Oliveira

Recorrido: Everardo Junger de Oliveira

Advogado: Felipe Boechat do Carmo Silva e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Civil. Plano de saúde coletivo empresarial. 

Denúncia do contrato pela operadora. Rescisão unilateral. Legalidade. 

Migração de usuário para plano individual. Manutenção das condições 

assistenciais. Preço das mensalidades. Adaptação aos valores de 

mercado. Regime e tipo contratuais diversos. Relevância da atuária e 

da massa de benefi ciários.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a migração do benefi ciário do 

plano coletivo empresarial extinto para o plano individual ou familiar 

enseja não somente a portabilidade de carências e a compatibilidade 

de cobertura assistencial, mas também a preservação dos valores das 

mensalidades então praticados.

2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de 

contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) 

coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei n. 9.656/1998 e 3º, 5º e 9º da 

RN n. 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e 

na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.

3. No plano coletivo empresarial, a empresa ou o órgão público 

tem condições de apurar, na fase pré-contratual, qual é a massa de 

usuários que será coberta, pois dispõe de dados dos empregados 

ou servidores, como a idade e a condição médica do grupo. Diante 

disso, considerando-se a atuária mais precisa, pode ser oferecida uma 

mensalidade inferior àquela praticada aos planos individuais.

4. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos 

podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 
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12 (doze) meses e mediante prévia notifi cação da outra parte com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, 

da RN n. 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão 

unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 

aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares.

5. A migração ou a portabilidade de carências na hipótese 

de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi 

regulamentada pela Resolução CONSU n. 19/1999, que dispôs sobre 

a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos 

ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos 

coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. A RN n. 186/2009 

e a RN n. 254/2011 da ANS incidem apenas nos planos coletivos por 

adesão ou nos individuais.

6. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades 

aos benefi ciários que migram do plano coletivo empresarial para 

o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e 

tipo contratual (atuária e massa de benefi ciários), que geram preços 

diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se 

como referência o valor de mercado da modalidade contratual.

7. Nos casos de denúncia unilateral do contrato de plano de 

saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover 

a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando, assim, 

prejuízos aos seus empregados, pois não precisarão se socorrer da 

migração a planos individuais, de custos mais elevados.

8. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha (Presidente) e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 1º de março de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 7.3.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Unimed Norte Fluminense Cooperativa de Trabalho Médico, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Noticiam os autos que Rosane Brasil Fonseca de Oliveira e seu cônjuge 

ajuizaram ação ordinária de obrigação de fazer contra a recorrente visando que 

os valores das mensalidades do plano de saúde individual oriundo de migração 

fossem os mesmos praticados quando vigente o contrato coletivo empresarial 

rescindido.

Asseveraram que a operadora de plano de saúde denunciou unilateralmente 

o contrato coletivo fi rmado com a Prefeitura Municipal de Itaperuna, em 

benefício de seus servidores, após a negativa de reajuste no patamar de 37%. Em 

substituição, foi permitido o ingresso dos usuários prejudicados nos planos de 

assistência médica na modalidade individual ou familiar, mas com mensalidades 

muito superiores às praticadas no plano primitivo, inviabilizando, assim, a 

permanência no novo plano.

A demandada, em contestação, aduziu, entre outras alegações, que foi 

obrigada a rescindir o contrato coletivo de assistência médica para a manutenção 

do equilíbrio fi nanceiro, já que haveria alta sinistralidade do grupo e “teria 

sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 450.000,00 no ano de 2011” (fl . 

218). Acrescentou que na migração para o plano individual não foram exigidas 

novas carências e que “os valores mensais precisaram ser adaptados aos valores 

impostos pela tabela própria dos planos individuais” (fl . 218).

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para que o 

plano individual fosse integralmente custeado pelos demandantes, “observando-

se para o cálculo da contraprestação mensal o valor da mensalidade satisfeita no 

último mês de vigência do contrato coletivo, aplicando-se a partir de então os 

critérios de reajustes previstos na RN 254 da ANS e outros reajustes previstos 

em razão da mudança da faixa etária” (fl . 227), com observância das vedações 

inseridas no Estatuto do Idoso.

Irresignada, a Unimed interpôs apelação, a qual teve o seguimento 

negado monocraticamente pelo Desembargador relator. Em seguida, o agravo 

inominado interposto não foi provido. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
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Agravo inominado interposto contra decisão monocrática proferida em sede 

de apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Resilição 

unilateral pela seguradora. Possibilidade de migração para plano de saúde 

individual.

- Parte autora que aduz ser benefi ciária do plano de saúde coletivo celebrado 

entre a ré e a Prefeitura Municipal de Itaperuna.

- Proposta de reajuste de 37% apresentada pela empresa ré rejeitada pela 

Prefeitura de Itaperuna.

- Rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde pela seguradora, com o 

envio da notifi cação prévia correspondente.

- Possibilidade de migração dos benefi ciários para o plano individual.

- Seguradora que, como condição para promover a migração, impôs prestações 

em valores muito superiores aos praticados pelo contrato rescindido.

- Controvérsia acerca da manutenção da mensalidade compatível com o plano 

originário.

- Dever legal da seguradora em manter a identidade das faixas de preço dos 

planos de origem e destino. Aplicação do disposto na Resolução Normativa n. 

254/2011, da ANS.

- Reajuste das prestações imposto pela seguradora que implica em 

desvantagem exagerada ao usuário do seguro saúde, o que constitui cláusula 

abusiva, conforme artigo 39, V, do CDC, nula de pleno direito, na forma prevista 

do artigo 51, IV, do mesmo Estatuto.

Precedentes do TJ-RJ. Manutenção da sentença. Agravo inominado ao qual se 

nega provimento (fl s. 335/336).

No especial, a recorrente aponta a ocorrência de divergência jurisprudencial 

quanto à interpretação dos arts. 16, VII, 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998 bem 

como de resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 

ANS (RN n. 195/2009 e RN n. 254/2011).

Alega, em síntese, que não pode ser mantido o mesmo valor das 

mensalidades aos benefi ciários que migram do plano coletivo empresarial para o 

plano individual, haja vista as características peculiares de cada tipo contratual, 

como a base atuarial distinta e a impossibilidade de reajuste por desequilíbrio 

econômico-fi nanceiro no plano individual.

Quanto à inaplicabilidade da RN n. 254/2011, pontifi ca que:

(...)

O acórdão, ao manter a sentença recorrida, não observou a classifi cação do 

contrato objeto da lide, e entendeu, data maxima venia, equivocadamente, que o 
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contrato era coletivo por adesão e aplicou a RN 254, da ANS, que dispõe sobre a 

migração para os contratos coletivos por adesão celebrados até 1º de janeiro de 

2009.

Conforme sustentando no apelo, que ora se reitera, a referida RN 254, da 

ANS, não se aplica ao caso concreto, eis que os contratos sujeitos à migração 

são aqueles defi nidos no art. 13 da RN 254, quais sejam, planos individuais ou 

familiares e coletivos por adesão, conforme abaixo transcrito, não se estendendo 

o benefício aos contratos coletivos empresariais, que é o caso dos autos (fl . 356).

Aduz que o reajuste das mensalidades no plano coletivo empresarial não é 

vinculado à prévia autorização da ANS e que

(...) a contratada tem condições de verifi car, na fase pré-contratual, qual a 

massa de benefi ciários que será coberta, com a apuração da idade do grupo, e 

diante disso, considerando-se a estatística aplicável, oferecer uma mensalidade 

inferior àquela praticada ao cliente individual, sendo que, se constatado no curso 

da prestação dos serviços um desequilíbrio econômico-fi nanceiro devido à alta 

sinistralidade da massa e infl ação acumulada no período, pode a contratante, 

em livre negociação com a contratada, ajustar um reajuste que viabilize a 

manutenção dos serviços (fl . 369).

Por outro lado, assevera que no plano individual a operadora

(...) não tem livre negociação de preço sobre a mensalidade que será paga 

diretamente pelo cliente, pois os valores praticados devem ser previamente 

aprovados pela ANS, mediante notas técnicas, e serem cobrados, indistintamente, 

de todos os clientes que contratam aquela cobertura específica no mesmo 

período. É, em outras palavras, a tabela vigente na época da contratação ou 

migração. Não há, portanto, no contrato de saúde individual ou familiar, uma livre 

negociação do valor do prêmio (mensalidade), sendo obrigatória a aplicação da 

tabela aprovada pela ANS (fl . 370).

Assim, defende a tese de que, aceita a migração do benefi ciário do plano 

coletivo empresarial para o plano individual, o usuário se sujeita ao pagamento 

do custo diretamente à operadora, segundo as regras do tipo do contrato, que, na 

hipótese, deve equivaler aos preços oferecidos no mercado.

Por fi m, sustenta que a manutenção indevida dos preços das mensalidades 

provocará, a médio prazo, “a inviabilidade de continuação da iniciativa privada 

na exploração do negócio referente à saúde suplementar” (fl . 374).

Após o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões (fl . 404), o 

especial foi admitido na origem (fl s. 406/407).
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Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não 

conhecimento do recurso, ou, caso conhecido, pelo provimento. O parecer restou 

assim sumariado:

Recurso Especial. Direito do Consumidor. Divergência jurisprudencial. Ausência 

de indicação do dispositivo violado. Defi ciência da fundamentação. Súmula n. 

284/STF. Plano de saúde coletivo. Contrato com Prefeitura municipal. Rescisão. 

Direito dos benefi ciários à migração para planos individuais. Manutenção de 

condições similares às do plano coletivo. Valor a ser pago a título de prêmio. 

Necessária compatibilidade com valores cobrados em planos individuais 

equivalentes. Equilíbrio econômico-fi nanceiro dos contratos.

1. O conhecimento do recurso especial, mesmo o interposto pela alínea 

c do permissivo constitucional, pressupõe a indicação do dispositivo federal 

em relação ao qual teria ocorrido a interpretação divergente entre Tribunais. A 

ausência de indicação da norma federal objeto do dissídio jurisprudencial implica 

na defi ciência da fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula n. 

284/STF.

2. Nos termos da legislação de regência, é garantido aos beneficiários de 

planos coletivos de saúde o direito à migração para planos de saúde individuais 

da mesma operadora, em condições similares às do plano coletivo, vedada a 

contagem de nova carência.

3. No que tange ao valor a ser pago a título de prêmio pelos benefi ciários 

dos planos individuais, se de um lado não se pode admitir abuso por parte da 

operadora dos planos de saúde, por outro não se pode desconsiderar os custos 

envolvidos na prestação dos serviços, que são diferentes em planos individuais e 

planos coletivos.

4. Impor à seguradora a manutenção de diversos contratos individuais com 

as mensalidades de planos coletivos implica em desestabilizar o equilíbrio 

econômico contratual.

5. A solução que parece melhor compatibilizar o direito dos consumidores 

à continuidade dos serviços de saúde suplementar e o direito da seguradora 

ao equilíbrio econômico-fi nanceiro nos contratos celebrados é a que permite a 

garantia de migração para contratos individuais, com características similares às 

do plano coletivo, sem a necessidade de cumprimento de novas carências, mas 

com o valor a ser pago a título de prêmio compatível com aquele observado para 

outros contratos individuais equivalentes.

Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superado o óbice, por seu 

provimento (fl s. 429/430).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): De início, impende 

asseverar que os requisitos de admissibilidade do recurso especial foram 

preenchidos, de modo que merece ser conhecido.

De fato, ao longo da peça recursal foram mencionados os arts. 16, VII, 30 e 

31 da Lei n. 9.656/1998, sendo de afastar, portanto, a invocada Súmula n. 284/

STF, já que não evidenciada a defi ciência de fundamentação.

Além disso, a matéria ventilada nas razões do recurso foi devidamente 

prequestionada bem como a divergência jurisprudencial foi satisfatoriamente 

comprovada.

No mais, cinge-se a controvérsia a saber se a migração do benefi ciário do plano 

coletivo empresarial extinto para o plano individual ou familiar enseja não somente a 

portabilidade de carências e a compatibilidade de cobertura assistencial, mas também 

a preservação dos valores das mensalidades então praticados, haja vista os regimes e 

tipos diferentes de contratação.

1. Da formação de preços das mensalidades dos planos de saúde individuais e 

coletivos empresariais - bases de cálculo distintas

Como cediço, os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de 

contratação. Assim, consoante o art. 16, VII, da Lei n. 9.656/1998, há três 

modalidades: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo 

por adesão.

O plano de saúde individual é aquele em que a pessoa física contrata 

diretamente com a operadora ou por intermédio de um corretor autorizado. 

A vinculação de benefi ciários é livre, não havendo restrições relacionadas ao 

emprego ou à profi ssão do usuário em potencial (art. 3º da RN n. 195/2009 da 

ANS).

Já o plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa, conselho, 

sindicato ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer 

assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas às mencionadas 

entidades bem como a seus dependentes.

Como visto, são dois os regimes de contratação de planos de saúde coletivos: 

o coletivo empresarial, o qual garante a assistência à saúde dos funcionários da 

empresa contratante em razão do vínculo empregatício ou estatutário (art. 5º 
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da RN n. 195/2009 da ANS), e o coletivo por adesão, contratado por pessoas 

jurídicas de caráter profi ssional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos, 

cooperativas e associações profi ssionais (art. 9º da RN n. 195/2009 da ANS).

Quanto à formação de preços dos serviços de saúde suplementar e ao reajuste 

das mensalidades, o cálculo difere entre as três modalidades de plano de saúde.

Com efeito, no plano coletivo empresarial, a empresa ou o órgão público 

tem condições de apurar, na fase pré-contratual, qual é a massa de usuários 

que será coberta, pois dispõe de dados dos empregados ou servidores, como a 

idade e a condição médica do grupo. Diante disso, considerando-se a atuária 

mais precisa, pode ser oferecida uma mensalidade inferior àquela praticada aos 

planos individuais. Ademais, ao se constatar, na execução contínua do contrato, 

um desequilíbrio econômico-fi nanceiro devido à alta sinistralidade da massa e 

à infl ação acumulada no período, pode a operadora, em livre negociação com 

a estipulante, pactuar um reajuste que viabilize a manutenção dos serviços de 

saúde suplementar. Em outras palavras, o reajuste anual nesse tipo de contratação 

é apenas acompanhado pela ANS, para fi ns de monitoramento da evolução dos 

preços e de prevenção de práticas comerciais abusivas, não necessitando, todavia, 

de sua prévia autorização.

Assim, não havendo mais interesse na prestação dos serviços por qualquer 

das partes, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos 

podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) 

meses e mediante prévia notifi cação da outra parte com antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS).

Cumpre ressaltar que a vedação de suspensão e de rescisão unilateral 

prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se somente 

aos contratos individuais ou familiares.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso especial. Civil e Processual Civil. Plano de 

saúde. Resilição unilateral. Plano coletivo. CDC. Inaplicabilidade. Admitida 

rescisão unilateral do plano coletivo/empresarial. Súmula 83/STJ. Dissídio não 

demonstrado. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.421.266/DF, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 23.10.2015)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Plano de saúde coletivo. 

Rescisão unilateral. Possibilidade. Recurso não provido.

1. É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que 

a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se 

exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes.
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2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 539.288/SP, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9.2.2015)

Recurso especial. Seguro de assistência à saúde de contratação coletiva. 

Pactuação anterior à vigência da Lei n. 9.656/1998. Aplicação, em princípio, 

afastada. Cláusula que prevê a resilição unilateral do contrato de plano de saúde 

coletivo, com prévia notifi cação. Legalidade. A vedação constante do artigo 13 

da Lei n. 9.656/1998 restringe-se aos planos ou seguros de saúde individuais ou 

familiares. Código de Defesa do Consumidor. Violação. Inocorrência. Direito de 

denúncia unilateral concedida a ambas as partes. Recurso improvido.

I - O contrato de assistência médico-hospitalar em tela, com prazo 

indeterminado, fora celebrado entre as partes em data anterior à entrada em 

vigor da Lei n. 9.656 de 1998, o que, em princípio, afastaria sua incidência à 

espécie;

II - O pacto sob exame refere-se exclusivamente a plano ou seguro de 

assistência à saúde de contratação coletiva, enquanto que o artigo 13, parágrafo 

único, II, b, aponta a nulidade da denúncia unilateral nos planos ou seguros 

individuais ou familiares;

III - O Código de Defesa do Consumidor considera abusiva e, portanto, nula 

de pleno direito, a cláusula contratual que autoriza o fornecedor a rescindir o 

contrato unilateralmente, se o mesmo direito não for concedido ao consumidor, o 

que, na espécie, incontroversamente, não se verifi cou;

IV - Recurso especial não conhecido. (REsp n. 889.406/RJ, Rel. Ministro Massami 

Uyeda, Terceira Turma, DJe 17.3.2008)

Por sua vez, no plano de saúde individual ou familiar, não existe livre 

negociação de preço sobre a mensalidade que será paga diretamente pelo 

benefi ciário, visto que os valores praticados devem ser aqueles compatíveis com o 

mercado e previamente aprovados pela ANS, mediante notas técnicas, devendo 

ser cobrados indistintamente de todos que contratem aquela cobertura específi ca 

no mesmo período, segundo a faixa etária de cada um. Nessa modalidade, o 

preço e os reajustes anuais são vinculados à prévia autorização da ANS, não 

guardando o índice de reajuste correlação com a sinistralidade do plano de 

saúde em si, mas com outros parâmetros adotados em metodologia particular.

2. Da migração de planos de saúde, da adaptação e da portabilidade de carências

A migração de plano de saúde e a portabilidade de carências, incluídas as 

especiais e as extraordinárias, são institutos similares, mas possuidores de 

regulamentação distinta. Enquanto o primeiro se refere a contratos fi rmados 
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em data anterior a 1º.1.1999 (contratos antigos), efetivando-se no âmbito da 

mesma operadora, o segundo abrange o período posterior, sem limitação de 

operadora.

De fato, conforme a RN n. 254/2011 da ANS, a migração é a celebração 

de novo contrato de plano privado de assistência à saúde ou o ingresso em 

contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, no âmbito 

da mesma operadora, referentes a produtos com registro em situação “ativo”, 

concomitantemente com a extinção do vínculo ou do contrato, anterior a 1º de 

janeiro de 1999 (art. 2º, II).

O direito de migração é garantido para os benefi ciários de planos antigos, 

individuais ou familiares ou coletivos por adesão, sendo dispensada nova 

contagem de carências. Além disso, deve haver compatibilidade com o plano de 

origem e adequação à faixa de preço, cujos valores não podem ser superiores aos 

praticados em condições normais de comercialização do mesmo produto.

Desse modo, na migração, comumente a mensalidade é majorada, já que 

é necessário o enquadramento do valor do plano antigo em faixa de preço 

compatível à atualidade de mercado, segundo a faixa etária do usuário.

Já a portabilidade de carências

(...) é a contratação de um plano privado de assistência à saúde individual ou 

familiar ou coletivo por adesão, com registro de produto na ANS, em operadoras, 

concomitantemente à rescisão do contrato referente a um plano privado de 

assistência à saúde, individual ou familiar ou coletivo por adesão, contratado após 

1º de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n. 9.656, de 1998, em tipo compatível, 

observado o prazo de permanência, na qual o benefi ciário está dispensado do 

cumprimento de novos períodos de carência ou cobertura parcial temporária (art. 

2º, VII, da RN n. 186/2009 da ANS).

O essencial, na portabilidade de carências, é encontrar o tipo compatível 

para transferência, conceituado este como o tipo que “preencher os requisitos 

de segmentação assistencial, tipo de contratação individual ou familiar, coletivo 

por adesão ou coletivo empresarial e faixa de preço, nos termos desta Resolução” 

(art. 2º, VI, da RN n. 186/2009 da ANS).

Há ainda a portabilidade especial de carências, que poderá ser exercida 

em três situações: a) por benefi ciário de operadora que tenha seu registro 

cancelado pela ANS ou que esteja em processo de liquidação extrajudicial, 

b) por dependente que perdeu seu vínculo com o plano, seja por falecimento 
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do titular seja por perda da condição de dependente, e c) por ex-empregado 

demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado durante o período de 

manutenção da condição de benefi ciário garantida pelos arts. 30 e 31 da Lei n. 

9.656/1998 (vide arts. 7º-A ao 7º-D da RN n. 186/2009 da ANS).

Tanto a migração quanto a portabilidade de carências não se confundem 

com a adaptação, que é a adequação do contrato antigo ao sistema trazido pela 

Lei n. 9.656/1998, facultada ao usuário; isto é, a avença continua a mesma, mas 

com ajustes ante às inovações surgidas.

Por outro lado, a especifi cação da migração ou da portabilidade de carências 

para a hipótese de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi 

feita pela Resolução CONSU n. 19/1999, que dispôs sobre a absorção do 

universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à 

saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados 

ou encerrados, cujo teor segue transcrito:

(...)

O Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, instituído pela Lei n. 9.656 

de 03 de junho de 1998, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de 

acordo com a competência normativa que lhe foi conferida, para dispor sobre 

a regulamentação do regime de contratação e prestação de serviços de saúde 

suplementar,

Considerando a importância da manutenção da assistência à saúde aos 

consumidores de planos coletivos,

Resolve:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que 

administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas 

que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão 

disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou 

familiar ao universo de benefi ciários, no caso de cancelamento desse benefício, sem 

necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

§ 1º – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades 

de planos, o período de permanência do benefi ciário no plano coletivo cancelado.

§ 2º – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo 

familiar vinculado ao benefi ciário titular.

Art. 2º Os benefi ciários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão 

fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo 

de trinta dias após o cancelamento.
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Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o 

cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção 

de que trata o caput.

Art. 3º Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que 

mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade 

individual ou familiar.

Art. 4º Aplicam-se as disposições desta Resolução aos contratos fi rmados durante 

à vigência da Lei n. 9.656/1998 que estiverem ou forem adaptados à legislação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. (grifou-se)

Verifi ca-se, desse modo, que a RN n. 186/2009 e a RN n. 254/2011 da ANS 

não se aplicam aos planos coletivos empresariais, regidos pela Resolução CONSU n. 

19/1999, mas incidem apenas nos planos coletivos por adesão ou nos individuais.

Ademais, da análise das normas, depreende-se que em momento algum foi 

assegurada a permanência dos mesmos valores de mensalidade praticados no plano 

coletivo empresarial rescindido no plano individual oferecido em substituição.

E nem poderia, dada a formação distinta de preços dos planos coletivos 

empresariais e dos planos individuais, a possibilitar que os valores dos primeiros sejam 

inferiores aos estipulados para os segundos.

As mensalidades cobradas devem guardar relação com os respectivos riscos 

gerados ao grupo segurado, sob pena de prejuízos a toda a sociedade por inviabilização 

do mercado de saúde suplementar, porquanto, a médio e longo prazo, as operadoras 

entrariam em estado de insolvência.

Cabe assinalar que, mesmo nas hipóteses de adaptação e de migração de 

contratos antigos, ocorreram aumentos nas mensalidades, como se extrai dos 

seguintes dispositivos da RN n. 254/2011 da ANS:

Art. 8º Quando a adaptação de contratos incluir aumento de contraprestação 

pecuniária, a composição da base de cálculo do ajuste da adaptação deve ficar 

restrita aos itens correspondentes ao aumento de cobertura.

§ 1º O cálculo do ajuste da adaptação deve constar de Nota Técnica Atuarial de 

Adaptação, de responsabilidade da operadora, e o percentual resultante deve ser 

único por plano.

§ 2º O ajuste da adaptação a ser aplicado sobre a contraprestação pecuniária 

vigente à época da adaptação fi ca limitado a 20,59% (vinte vírgula cinquenta e 

nove por cento) (grifou-se).
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Art. 18 A proposta de migração deve obedecer às regras vigentes para o preço do 

plano, observados os limites estabelecidos na RDC n. 28, de 2000.

Parágrafo único. Na hipótese do § 2º do artigo 16, a operadora pode oferecer 

condições especiais em relação ao preço e às carências para aquisição de produtos 

não enquadrados em tipo compatível, desde que observado o disposto no caput, 

sendo vedada a cobrança de valores superiores aos praticados em condições normais 

de comercialização do mesmo produto (grifou-se).

Por seu turno, na portabilidade de carências deve-se sempre encontrar um tipo 

compatível para transferência, com equivalência de preços, entre outros requisitos, o 

que não se dá entre os planos do regime coletivo empresarial e os do regime individual 

ou familiar.

Logo, não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos 

benefi ciários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, 

haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de 

benefi ciários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a onerosidade 

excessiva. Por isso é que o valor de mercado é empregado como referência, de forma a 

prevenir eventual abusividade.

3. Do caso concreto

Na espécie, a recorrente, Unimed Norte Fluminense Cooperativa de 

Trabalho Médico, e a Prefeitura Municipal de Itaperuna/RJ haviam fi rmado 

contrato empresarial de assistência médica, cujos benefi ciários eram os servidores 

públicos municipais do mencionado órgão governamental. Após negociações 

infrutíferas de ambas as partes de se buscar um índice adequado de reajuste a 

ser aplicado às mensalidades, e diante do desequilíbrio econômico-fi nanceiro 

provocado pela alta sinistralidade da carteira, a operadora de plano de saúde 

rescindiu unilateralmente o contrato.

Desse modo, em obediência à Resolução CONSU n. 19/1999, foi facultada 

a migração para plano individual, sem carências, com as mesmas coberturas do 

contrato empresarial extinto, mas com valores superiores, compatíveis aos de 

mercado.

A propósito, o seguinte trecho do acórdão estadual:

(...)

De acordo com o documentado nos autos, verifica-se que a ré informou 

adequadamente e em tempo oportuno sobre a rescisão do plano coletivo, 
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concedendo o direito aos benefi ciários de optarem pelo plano individual ou 

familiar, sendo incontroverso, ainda, que foram respeitados os prazos de carência 

nos planos oferecidos.

Portanto, a controvérsia cinge-se ao valor da mensalidade do plano de saúde 

individual ofertado aos autores em substituição ao plano de saúde coletivo 

rescindido.

Da análise da cláusula contratual supramencionada com a Resolução CONSU n. 

19/2009 observa-se a omissão sobre a identidade ou não do valor da mensalidade 

entre o plano de origem e o de destino (fl s. 343/344).

Quanto aos valores das mensalidades, precisaram ser recalculados, em 

virtude do novo regime de contratação, tendo sido utilizadas a atuária e a tabela 

próprias dos planos individuais, havendo, portanto, sintonia com os preços de 

mercado.

Verifi ca-se, assim, que não ocorreu, no caso dos autos, nenhuma ilegalidade 

ou abusividade.

Nesse sentido, em hipótese similar, a Terceira Turma desta Corte Superior 

manifestou-se pela impossibilidade de manutenção, nas mesmas condições, 

de contrato de plano de saúde coletivo empresarial extinto a um usuário 

considerado individualmente.

Confi ra-se:

Seguro saúde. Plano de saúde coletivo estipulado entre a seguradora e pessoa 

jurídica de direito público, empregadora da recorrida. Resilição do contrato. 

Possibilidade. Inviabilidade da manutenção do contrato, nas mesmas condições, 

com relação à benefi ciária, considerada individualmente.

1. A Lei n. 9.656/1998 não impede a resilição dos chamados contratos coletivos 

de assistência médica, celebrados entre as operadoras de planos de saúde e 

as empresas. Na hipótese dos autos, essa afi rmação é ainda mais signifi cativa, 

porque o contrato coletivo do qual a recorrida era benefi ciária foi fi rmado entre 

as recorrentes e o TRE/PE, pessoa jurídica de direito público interno, e, portanto, 

submetida às normas que regem o direito administrativo.

2. Mesmo que em algumas situações o princípio da autonomia da vontade 

ceda lugar às disposições cogentes do CDC, não há como obrigar as operadoras de 

planos de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas 

previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp n. 1.119.370/PE, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17.12.2010 - grifou-se)
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Pertinentes também são as seguintes ponderações feitas pelo Ministério 

Público Federal em seu parecer:

(...)

30. Pois bem. Conforme anteriormente mencionado, a legislação de regência 

prevê aos beneficiários de planos de saúde coletivos, em caso de rescisão 

contratual, a migração para planos individuais, com condições similares e 

aproveitamento das carências já cumpridas. No caso concreto, verificou-se a 

observância deste direito.

31. No que tange ao valor a ser pago a título de prêmio pelos benefi ciários, se de 

um lado não se pode admitir abuso por parte da operadora dos planos de saúde, por 

outro não se pode desconsiderar os custos envolvidos na prestação dos serviços, que 

são diferentes em planos individuais e planos coletivos.

32. Tal como asseverado pela recorrente, a lógica de formulação de valores de 

prêmios para planos coletivos é diversa daquela utilizada para os planos individuais.

33. O equilíbrio fi nanceiro-econômico nos contratos se dá de formas distintas: 

nos planos coletivos, as operadoras têm a garantia de contratação de determinado 

número de apólices, além de poder livremente dispor com a empresa contratante 

sobre eventuais reajustes dos prêmios, o que possibilita o oferecimento de 

mensalidades menores aos benefi ciários; já nos planos individuais ou familiares, há 

restrições quanto aos reajustes, uma vez que deve haver autorização prévia da ANS, 

o que mitiga as possibilidades da prestadora dos serviços de saúde complementar de 

reajustar os contratos de acordo com as características individuais dos benefi ciários, 

como os riscos decorrentes da sinistralidade, tendo como consequência a fi xação de 

valores individuais superiores aos observados nos planos coletivos.

34. Sob esta perspectiva, impor à seguradora a manutenção de diversos contratos 

individuais com as mensalidades de planos coletivos implica em desestabilizar o 

equilíbrio econômico contratual.

35. Considerando que as prestadoras de serviços de saúde complementar 

objetivam o lucro, seguramente os custos adicionais – decorrentes da 

obrigação de migrar indistintamente os benefi ciários de planos coletivos para 

individuais com as mesmas mensalidades – seriam repassados a todos os outros 

consumidores dos planos de saúde oferecidos pela empresa.

36. Desta forma, para manter as condições contratuais do plano coletivo a 

um número limitado de pessoas, haveria prejuízo a uma quantidade maior de 

consumidores, o que deve ser evitado.

(...)

38. Destarte, a solução que parece melhor compatibilizar o direito dos 

consumidores à continuidade dos serviços de saúde suplementar e o direito da 

seguradora ao equilíbrio econômico-financeiro nos contratos celebrados é a que 

permite a garantia de migração para contratos individuais, com características 
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similares às do plano coletivo, sem a necessidade de cumprimento de novas carências, 

mas com o valor a ser pago a título de prêmio compatível com aquele observado para 

outros contratos individuais equivalentes (fl s. 434/436 - grifou-se).

Por fi m, cumpre esclarecer que, nos casos de denúncia unilateral do contrato 

de plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a 

pactuação de nova avença com outra operadora, evitando, assim, prejuízos aos seus 

empregados, pois não precisarão se socorrer da migração a planos individuais, de custos 

mais elevados.

4. Do dispositivo

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Consequentemente, inverto os 

ônus de sucumbência, observadas as regras da gratuidade de justiça.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.500.999-RJ (2014/0066708-3)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: P F M de F

Recorrente: N F

Recorrente: C F A

Recorrente: E F de S

Recorrente: C de O F

Recorrente: F F de S J

Recorrente: A de O F

Advogados: Sergio Bermudes e outro(s)

André Luiz Souza da Silveira

Advogada: Ana Paula Almeida Naya de Paula

Recorrido: E A S F

Advogados: Marcos Luiz Rangel de Azevedo

Jansens Calil Siqueira e outro(s)

Interes.: J F de S
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EMENTA

Recurso especial. Direito de Família. Processual Civil. Adoção 

póstuma. Socioafetividade. Art. 1.593 do Código Civil. Possibilidade. 

Art. 42, § 6º, do ECA. Interpretação extensiva. Julgamento antecipado 

da lide. Possibilidade. Magistrado como destinatário das provas. 

Cerceamento de defesa. Inexistência.

1. A socioafetividade é contemplada pelo art. 1.593 do Código 

Civil, no sentido de que “o parentesco é natural ou civil, conforme 

resulte da consanguinidade ou outra origem”.

2. A comprovação da inequívoca vontade do de cujus em 

adotar, prevista no art. 42, § 6º, do ECA, deve observar, segundo 

a jurisprudência desta Corte, as mesmas regras que comprovam a 

fi liação socioafetiva, quais sejam: o tratamento do menor como se fi lho 

fosse e o conhecimento público dessa condição.

3. A paternidade socioafetiva realiza a própria dignidade da 

pessoa humana por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu 

histórico de vida e a condição social ostentada, valorizando, além dos 

aspectos formais, como a regular adoção, a verdade real dos fatos.

4. A posse de estado de fi lho, que consiste no desfrute público e 

contínuo da condição de fi lho legítimo, restou atestada pelas instâncias 

ordinárias.

5. Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre 

convencimento do juiz (art. 130 do CPC) permitem ao julgador 

determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, 

bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide 

a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha (Presidente) e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 12 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 19.4.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por P. F. M. de F. e outros (e-STJ fl s. 922-943), com fulcro na alínea 

“a” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

Apelação Cível. Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva com 

pedido cumulado com o de petição à herança.

Autor que conviveu com o falecido desde tenra idade até o momento de 

sua morte, sem deixar descendente. Prova documental robusta desta relação 

que, inclusive, é reconhecida pelos próprios réus apelantes. Fato incontroverso. 

Desnecessidade de prova oral que se destina, exclusivamente, a comprovar fatos. 

Julgamento antecipado corretamente proferido. Cerceamento de defesa não 

evidenciado.

Interesse processual manifesto do autor.

Ausência de registro formal de paternidade que se mostra irrelevante, 

quedando-se perante entendimento jurisprudencial pacifi cado com relação à 

paternidade socioafetiva.

Filiação que pode ser demonstrada por qualquer meio, sendo proibida 

inclusive distinção entre fi lhos de origens outras e os biológicos.

Impossibilidade jurídica do pedido que se afasta. Precedentes do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta 

Colenda Câmara Cível neste sentido.

Falecido que incluiu seu patronímico ao prenome do autor. Atos praticados no 

âmbito familiar, inclusive, socialmente que comprovam a existência de imenso 

afeto entre ambos, que se tratavam reciprocamente, como pai e fi lho.

Adoção do autor pela companheira do fi nado.

Paternidade socioafetiva configurada. Direito exclusivo do autor à 

universalidade da herança do fi nado. Parecer do Ministério Público, em ambos os 

graus, nesse sentido. Sentença correta que se mantém. Preliminares rejeitadas e 

desprovimento de todos os recursos (e-STJ fl s. 836-837).
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Noticiam os autos que E. A. S. F. propôs ação declaratória de 

reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem conjugada com petição 

de herança primeiramente apenas contra S. R. A. S., e logo após a emenda 

da inicial em desfavor de outros réus - supostamente herdeiros de M. F., - 

objetivando o reconhecimento da relação socioafetiva havida entre o autor e o 

falecido. A requerida S. R. A. S. concordou com o pedido formulado pelo autor.

Segundo a narrativa dos fatos feita pela inicial,

(...) cumpre esclarecer que a ré manteve união estável com o falecido 

Mery Fernandes (certidão de óbito doc. 2) durante 42 (quarenta e dois) anos. 

Desta união não resultou o nascimento de qualquer filho pelos laços da 

consanguinidade. (...) Cumpre esclarecer que o autor nasceu na data de 4.11.1983, 

situação ratifi cada pela anexa certidão de nascimento (doc. 4). De se observar 

que na referida certidão de nascimento, precisamente no campo destinado a 

observações, existem 2 (dois) elementos que envolvem averbações, a saber: o 

primeiro, datado de 14.6/84, que é justamente a adoção feita pela ré com relação 

ao autor. A segunda averbação, datada de 15.8.1988, esta já se refere à inclusão no 

nome do autor da palavra FERNANDES, alusão clara ao sobrenome do Dr. MERY 

FERNANDES, razão pela qual o nome completo do autor passou a ser EDUARDO 

AUGUSTO SOARES FERNANDES.

Saliente-se que entre a data de nascimento do autor, qual seja, 4.11.1983 e 

a data de sua adoção pela ré, qual seja, 7.6.1984, transcorreram-se exatamente 

7 (sete) meses e 3 (três) dias. Enfi m, o autor veio ser adotado pela ré com bem 

menos de 1 (um) ano de idade.

Pois bem, uma vez adotado passou o autor a ter uma família, esta formada 

pela união estável que a ré mantinha com o de cujus MERY FERNANDES a quem o 

autor passou a chamar de pai e o fi nado a chamá-lo de fi lho.(...) Irrefutavelmente 

se percebe que todos tratavam o autor como filho do falecido, até mesmo 

imaginando que a fi liação originava-se da consanguinidade (...) (e-STJ fl s. 2-9 - 

grifou-se).

Houve decisão em favor do requerente para determinar a reserva de quinhão 

hereditário nos autos do Processo de Inventário n. 0033731-91.2010.8.19.0014 

dos bens deixados por M. F.

O juízo de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide, manifestou-se 

acerca da desnecessidade da prova testemunhal por reputá-la despicienda, após 

compulsar os autos, tendo em vista existir “o que é necessário para a solução 

da lide, notadamente o relacionamento havido entre o autor e o falecido Mery 

Fernandes” (e-STJ fl . 524). Assim, tendo os autos retornado para deliberação 

acerca da data da audiência de instrução e julgamento em virtude da prerrogativa 
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de uma das testemunhas, o juízo, de forma fundamentada, verifi cou a inutilidade 

do ato.

Ao fi nal julgou procedente o pedido, consoante a seguinte fundamentação, 

transcrita na parte que interessa:

(...) A fi liação socioafetiva não é menor que aquela biológica ou surgida da 

adoção, porquanto todas elas devem trazer em seu âmago o respeito, o amor, 

o afeto, a presença e tantos outros valores que constituem a base da sociedade 

prescrita na Constituição da República.

Frise-se: reconhecida a fi liação por quaisquer dessas origens, a partir de então 

desaparecem quaisquer diferenças, sendo mesmo uma ofensa constitucional a 

discriminação. (...) Nessa ordem de ideias, percebe-se que é na fi liação socioafetiva 

que se encontra o verdadeiro sentido da paternidade, porque é justamente 

no relacionamento afetuoso que temos a garantia da família bem formada, 

propiciadora do desenvolvimento humano. A família não é hoje apenas um fator 

biológico ou jurídico, mas principalmente um ato de amor. É o afeto que justifi ca 

sua existência.

No caso em tela, o quadro probatório está formado por diversas manifestações 

nesse sentido. São cartas, bilhetes, retratos do cotidiano íntimo, apresentações sociais, 

depoimentos, revelações públicas de verdadeira paternidade construída ao longo do 

tempo, numa edifi cação dia a dia da relação parental como fruto emocional.

Destaca-se na documentação acostada a série de fotografi as que retratam desde 

a infância do autor até sua fase adulta, sempre ao lado do falecido Mery: o deitar 

na mesma cama, a ida ao barbeiro, a lição de bicicleta, as festas de aniversário, a 

companhia dos amigos, as festas religiosas e as cerimônias escolares.

Avultam-se, ainda, a adoção do nome da família Fernandes, como consta da 

certidão de nascimento do autor; as peças de fl s. 403 a 408, nas quais Mery indica o 

autor como benefi ciário na qualidade de fi lho; as notas nos jornais, principalmente 

nas colunas sociais que em Campos, são tidas como fontes fidedignas do que 

acontece na sociedade. E para botar uma pá de cal sobre o assunto, encontram-se os 

depoismentos constantes da mídia de fl . 428, notadamente o arquivo TS 01 1. VOB.

Existe nos autos farta comprovação dos sentimentos entre o autor e Mery, os quais 

não podem ser tachados, com a vênia dos requeridos, como de “mera convivência”. 

Dali não restam dúvidas de que o autor era tratado como fi lho por Mery e de que 

é conhecido na sociedade como tal (não se olvide das notas nos jornais e das 

considerações escolares). (...) Em suma: o autor tem o nome de família, o trato e a 

fama de fi lho. Sempre esteve no estado de fi lho. Já é mais que bastante.

Diante de tudo isso, a interpretação de que a falta da adoção seria um silêncio 

eloquente do falecido Mery, ou seja, uma proclamação de que ele não queria 

Eduardo como seu fi lho, não pode prosperar. A uma, porque, como já dito, a 

fi liação socioafetiva não se confunde com a adoção, ainda que post mortem. A 
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duas, porque esse silêncio não teria signifi cado relevante diante de tão contundentes 

provas de afeto.

Porque Mery não adotou Eduardo? Não há como ter certeza da resposta. 

Talvez porque, advogado que era, soubesse da desnecessidade disso para o 

estabelecimento do vínculo; talvez porque achasse que a adoção tinha menor 

significado que o grandioso amor que demonstrou por ele durante toda a 

vida; talvez...talvez...A verdade é que a adoção não importa aqui, posto que 

está comprovado nos autos o vínculo de fi liação do autor por outra origem, a 

socioafetividade como modo autônomo e independente de estabelecimento da 

fi liação, sendo que tal vínculo reconhecido como gerador de todos os direitos 

relacionados a esse parentesco.

Isso posto, julgo procedente o pedido e declaro que Eduardo Augusto Soares 

Fernandes é filho de Mery Fernandes, devendo constar a filiação e relação 

avoenga paterna do assento de seu nascimento (...) (e-STJ fl s. 524-527 grifou-se).

Todos os réus interpuseram apelação (e-STJ fls. 541-547, 549-558 e 

579-601) que não foram providas pelo Tribunal de origem. A Corte de origem 

assentou que a prova é destinada a formar o convencimento do Juízo e não 

da parte, sendo o juiz o seu destinatário, a quem incumbe sua apreciação. 

Esclareceu que a produção da prova testemunhal não seria imprescindível 

porque “a prova documental acostada pelo autor era robusta da paternidade 

socioafetiva, inclusive, relação reconhecida pelos próprios réus-apelantes” (e-STJ 

fl . 845), afastando a alegação de cerceamento de defesa apta a ensejar a nulidade 

da sentença.

Os embargos de declaração opostos por P. F. M. de F. e outros foram 

rejeitados (e-STJ fl s. 886-893).

Os ora recorrentes, irmãos e sobrinhos do falecido, por sua vez (e-STJ fl s. 

922-943), apontam ofensa aos seguintes dispositivos com as respectivas teses:

(i) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil - porque teria 

havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal local de se 

manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados em embargos 

de declaração;

(ii) artigos 1.628 do Código Civil e 42, § 5º, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente) - argumentando que teria sido reconhecida 

a paternidade socioafetiva post mortem apesar de o investigado nunca ter se 

manifestado formalmente em vida naquele sentido, o que torna o pedido 

juridicamente impossível. Aduzem, ainda, que o pedido de reconhecimento da 

paternidade socioafetiva post mortem não encontra “guarida no ordenamento 
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pátrio, não sendo juridicamente possível, portanto, a formulação de pretensão 

dessa natureza” (e-STJ fl . 941), haja vista o silêncio eloquente da lei, e

(iii) artigos 130, 131, 330, 331, caput, § 2º, 332 e 333, II, do Código de 

Processo Civil - na medida em que houve julgamento antecipado da lide mesmo 

tendo sido deferido pedido de produção de prova testemunhal, o que importaria 

em cerceamento de defesa.

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 951-1.025), e inadmitido o recurso 

especial na origem (e-STJ fl s. 1.109-1.119), subiram os autos a esta Corte por 

força de decisão proferida no agravo (e-STJ fl s. 1.254-1.255).

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar por meio do seu 

representante, o Subprocurador-Geral da República Pedro Henrique Távora 

Niess, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): A irresignação não 

merece prosperar.

(i) Da violação do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973

No tocante à violação do art. 535 do CPC, verifi ca-se que o Tribunal de 

origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a 

aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em 

existência de omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em 

sentido contrário à pretensão da parte.

(ii) da possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva post 

mortem (artigos 1.628 do Código Civil e 42, § 6º, da Lei n. 8.069/1990 - Estatuto 

da Criança e do Adolescente)

Extrai-se dos autos que o autor da herança criou, ao lado de sua 

companheira, como se fi lho fosse, o autor da presente ação desde os 7 (sete) 

meses de vida.

A adoção póstuma é prevista no ordenamento pátrio no art. 42, § 6º, do 

ECA, nos seguintes termos:
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§ 6º A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca 

manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de 

prolatada a sentença. (grifou-se)

Esta Corte já emprestou exegese ao supracitado dispositivo, que versa 

acerca da adoção post mortem, para permitir como meio de comprovação da 

inequívoca vontade do de cujus em adotar as mesmas regras que comprovam a 

fi liação socioafetiva, quais sejam: o tratamento do adotando como se fi lho fosse e o 

conhecimento público daquela condição.

Portanto, em situações excepcionais, em que amplamente demonstrada a 

inequívoca vontade de adotar, diante da sólida relação de afetividade, é possível 

o deferimento da adoção póstuma, mesmo que o adotante não tenha dado 

início ao processo formal para tanto (REsp n. 1.326.728/RS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.8.2013, DJe 27.2.2014). 

Tal entendimento consagra a ideia de que o parentesco civil não advém 

exclusivamente da origem consanguínea, podendo fl orescer da socioafetividade, 

o que não é vedado pela legislação pátria, e, portanto, plenamente possível no 

ordenamento.

No mesmo sentido, citem-se as seguintes ementas:

Civil. Processual Civil. Recurso especial. Adoção póstuma. Validade. Adoção 

conjunta. Pressupostos. Família anaparental. Possibilidade.

(...) A redação do art. 42, § 5º, da Lei n. 8.069/1990 - ECA -, renumerado como § 

6º pela Lei n. 12.010/2009, que é um dos dispositivos de lei tidos como violados 

no recurso especial, alberga a possibilidade de se ocorrer a adoção póstuma 

na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de adoção, e a 

constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo 

de adotar.

Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca 

vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a fi liação 

socioafetiva: o tratamento do menor como se filho fosse e o conhecimento 

público dessa condição. (...) Recurso não provido (REsp 1.217.415/RS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.6.2012, DJe 28.6.2012 - grifou-se).

Adoção póstuma. Prova inequívoca.

- O reconhecimento da fi liação na certidão de batismo, a que se conjugam outros 

elementos de prova, demonstra a inequívoca intenção de adotar, o que pode ser 

declarado ainda que ao tempo da morte não tenha tido início o procedimento para a 

formalização da adoção.
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- Procedência da ação proposta pela mulher para que fosse decretada em nome 

dela e do marido pré-morto a adoção de menino criado pelo casal desde os primeiros 

dias de vida.

- Interpretação extensiva do art. 42, § 5º, do ECA.

- Recurso conhecido e provido (REsp 457.635/PB, Rel. Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, Quarta Turma, julgado em 19.11.2002, DJ 17.3.2003 - grifou-se).

Aliás, a socioafetividade é contemplada pelo art. 1.593 do Código 

Civil, no sentido de que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da 

consanguinidade ou outra origem”. Válido mencionar ainda o teor do Enunciado 

n. 256 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal que prevê:

A posse do estado de fi lho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade 

de parentesco civil.

A posse de estado de fi lho, segundo Luiz Edson Fachin, “liga-se à fi nalidade 

de trazer para o mundo jurídico uma verdade social. Aproxima-se, assim, a regra 

jurídica da realidade. Em regra, as qualidades que se exigem estejam presentes 

na posse de estado são: publicidade, continuidade e ausência de equívoco”. 

E salienta que “a notoriedade se mostra na objetiva visibilidade da posse de 

estado no ambiente social; esse fato deve ser contínuo, e essa continuidade, que 

nem sempre exige atualidade, - deve apresentar uma certa duração que revele 

estabilidade” (Estabelecimento da fi liação e paternidade presumida, Editora 

Sergio Antonio Fabris, Porto Alegre, 1992, págs. 157-158).

No caso concreto, o acórdão recorrido confi rmou a sentença de primeiro 

grau, proferida em ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post 

mortem, porque “o fato de não constar no registro de nascimento do autor a 

paternidade do fi nado, mas somente de sua mãe adotiva, não afasta a existência 

da paternidade socioafetiva, até porque, como já dito, esta dispensa formalidades 

legais, bastando a prova do fato” (e-STJ fl . 845).

As provas da paternidade socioafetiva são robustas nos autos, dentre as quais 

destacam-se o fato de o autor constar como dependente do fi nado na declaração 

de imposto de renda na qualidade de fi lho adotivo (e-STJ fl . 847), ter sido 

incluído como benefi ciário de seguro e de previdência privada na qualidade de 

fi lho do autor da herança (e-STJ fl . 848), ter sido acompanhado nas atividades 

escolares na qualidade de fi lho do falecido, valendo ainda transcrever alguns 

trechos da sentença e do acórdão para ilustrar o contexto fático posto:
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Sentença:

(...) No caso em tela, o quadro probatório está formado por diversas 

manifestações nesse sentido. São cartas, bilhetes, retratos do cotidiano íntimo, 

apresentações sociais, depoimentos, revelações públicas de verdadeira 

paternidade construída ao longo do tempo, numa edifi cação dia a dia da relação 

parental como fruto emocional.

Destaca-se na documentação acostada a série de fotografi as que retratam 

desde a infância do autor até sua fase adulta, sempre ao lado do falecido Mery: 

o deitar na mesma cama, a ida ao barbeiro, a lição de bicicleta, as festas de 

aniversário, a companhia dos amigos, as festas religiosas e as cerimônias escolares 

(...) (e-STJ fl . 526).

Acórdão:

(...) em toda mídia jornalística local, as notícias sociais diversas dão conta de 

que o autor era tido como fi lho do fi nado: ‘fl s. 245 - Sandra e Mery preparam uma 

festa bonita para o fi lho Eduardo Augusto, um garotão de olhos verdes, que fez 2 

anos no domingo (e-STJ fl . 846).

(...) Não menos esclarecedoras as manifestações do próprio Mery para Eduardo, 

inclusive em verso, tais como:

o fi lho mais querido do mundo, quando acordar receba do pai o abraço de um 

amor profundo;

fi lhão um milhão de b. para você. Paisão.

Nasceu hoje uma criança que meu coração eu guardo. É um emnino esperado. 

Meu querido fi lho Eduardo. Seu paisão.

Hoje, dia 4 de novembro de 1991 é dia do aniversário do fi lho mais querido do 

mundo. Eduardo Fernandes. Mery Fernandes.

Filhão, o maior abraço e beijos do Paisão, Mery (...) (e-STJ fl . 847).

(...) Mery assinava os boletins escolares (fl s. 381-394), sendo certo que os réus 

reconhecem a ótima relação entre ambos, não tendo suas afi rmações o condão 

de afastar a existência de vínculo afetivo existente (e-STJ fl . 847).

Destaque-se, por oportuno, nota de coluna social sobre “a festa de Eduardo 

Augusto” publicada em jornal de grande circulação do Rio de Janeiro:

Sandra e Mery Fernandes receberam os amigos na chácara da 24 de outubro, 

domingo a tarde, para uma festa em torno do fi lho Eduardo Augusto que fazia um 

ano. Ele estava alegre e uma graça num conjunto de linho branco, gravata e cinto 

azul forte. O motivo foi ‘palhaço’. As paredes enfeitadas com palhacinhos, bolo de 

palhaço, e a mesa coberta por doces fi nos. Uma palhacinha serviu de atração para 

a garotada dando show. O aniversariante distribuiu máscaras, chapéus e móbiles 

com as crianças.
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Pipoqueiro, salgadinhos, bebidas à vontade fi zeram parte da tarde.

Por lá: Zenira Soares (avó materna vinda do Rio), Sílvio Soares, Cristiane Soares, 

Nely Fernandes Monteiro, Almir Fernandes, João Fernandes, Jaqueline Fernandes 

e Teozinho Ferreira de Araújo, Lilia e Antônio Margem, Sandra e Jô Ribeiro de 

Castro, Eliane e Constantino Paes, Josete Arêas, Eliane e Rubens Pessanha Filho, 

Marilia e Paulo Terra, Maria Coeli e Israel Rifas, Cris-tina e Abelardo Terra, Regina 

Célia e Constantino Fernandes (ela madrinha do aniversariante), Rosa e João 

Margem, João de Sousa Neto  Antônio Fernandese a noiva Rosângela (ele o 

padrinho de Carlos Eduardo), Joaquina Sales, Regina e Jorge Fernandes, Eliane e 

Ronaldo Azeredo Araújo, Ricardo Assade, com Yasmin, entre muitos outros (e-STJ 

fl . 90 - grifou-se).

Ademais, verifi ca-se ainda, como salientado pelo Tribunal de origem, que 

a inclusão do patronímico de Mery Fernandes ao nome de Eduardo exterioriza 

o vínculo de fi liação construído por meio da convivência e do afeto estabelecido 

entre ambos.

A Corte local esclarece que a paternidade inequívoca do fi nado Mery 

com o autor Eduardo torna-se relevante, haja vista que o autor da herança não 

possui nenhum outro descendente para concorrer com a viúva pela herança - 

porquanto único fi lho do de cujus (e-STJ fl . 848).

A consagração da paternidade real exercida por Mery em relação a 

Eduardo se afere pelo fato deste usar o nome do seu pai socioafetivo há muito 

tempo, já que tem no seu registro a marca da sua identidade pessoal, além de 

ter sido benefi ciado por meio de afeto, assistência, convivência prolongada, 

com a transmissão de valores e por ter fi cado conhecido perante a sociedade 

como detentor do “estado de posse de fi lho”, reputação que fi cou amplamente 

comprovada nos autos (e-STJ fl . 849). A posse de estado de fi lho consiste 

justamente no desfrute público e contínuo da condição de fi lho legítimo, como 

se percebe do feito em análise.

No que tange à socioafetividade e à posse de estado de filho, válido 

mencionar os seguintes precedentes:

Direito Civil. Recurso especial. Família. Ação negatória de paternidade c/c 

anulatória de registro de nascimento. Ausência de vício de consentimento. 

Relação socioafetiva. Improcedência do pedido: artigos analisados: arts. 1.604 e 

1.609 do Código Civil.

(...) 6. Permitir a desconstituição de reconhecimento de paternidade amparado 

em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de 

construção de sua identidade e de defi nição de sua personalidade. E a identidade 
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dessa pessoa, resgatada pelo afeto, não pode fi car à deriva em face das incertezas, 

instabilidades ou até mesmo interesses meramente patrimoniais de terceiros 

submersos em confl itos familiares.

7. Recurso especial desprovido (REsp 1.383.408/RS, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.5.2014, DJe 30.5.2014 - grifou-se).

Reconhecimento de fi liação. Ação declaratória de nulidade. Inexistência de 

relação sangüínea entre as partes. Irrelevância diante do vínculo sócio-afetivo.

(...) - O reconhecimento de paternidade é válido se refl ete a existência duradoura 

do vínculo sócio-afetivo entre pais e fi lhos. A ausência de vínculo biológico é fato 

que por si só não revela a falsidade da declaração de vontade consubstanciada no 

ato do reconhecimento. A relação sócio-afetiva é fato que não pode ser, e não é, 

desconhecido pelo Direito. Inexistência de nulidade do assento lançado em registro 

civil.

- O STJ vem dando prioridade ao critério biológico para o reconhecimento da 

fi liação naquelas circunstâncias em que há dissenso familiar, onde a relação sócio-

afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se pode impor os deveres de cuidado, 

de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai biológico, também não 

deseja ser pai sócio-afetivo. A contrario sensu, se o afeto persiste de forma que 

pais e fi lhos constroem uma relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, é acertado 

desconsiderar o vínculo meramente sanguíneo, para reconhecer a existência de 

filiação jurídica. Recurso conhecido e provido (REsp 878.941/DF, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.8.2007, DJ 17.9.2007 - grifou-se).

Direito Civil e da Criança. Negatória de paternidade socioafetiva 

voluntariamente reconhecida proposta pelos filhos do primeiro casamento. 

Falecimento do pai antes da citação. Fato superveniente. Morte da criança.

1. A filiação socioafetiva encontra amparo na cláusula geral de tutela da 

personalidade humana, que salvaguarda a fi liação como elemento fundamental 

na formação da identidade e defi nição da personalidade da criança. (...) 3. Recurso 

especial provido (REsp 450.566/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 3.5.2011, DJe 11.5.2011 - grifou-se).

Direito de Família. Ação negatória de paternidade. Exame de DNA negativo. 

Reconhecimento de paternidade socioafetiva. Improcedência do pedido.

1. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da 

Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória de paternidade depende 

da demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e também 

de que não tenha sido constituído o estado de fi liação, fortemente marcado 

pelas relações socioafetivas e edifi cado na convivência familiar. Vale dizer que a 

pretensão voltada à impugnação da paternidade não pode prosperar, quando 

fundada apenas na origem genética, mas em aberto confl ito com a paternidade 

socioafetiva.
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2. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a paternidade socioafetiva (ou 

a posse do estado de fi liação), desde sempre existente entre o autor e as requeridas. 

Assim, se a declaração realizada pelo autor por ocasião do registro foi uma 

inverdade no que concerne à origem genética, certamente não o foi no que toca 

ao desígnio de estabelecer com as então infantes vínculos afetivos próprios do 

estado de fi lho, verdade em si bastante à manutenção do registro de nascimento 

e ao afastamento da alegação de falsidade ou erro.

3. Recurso especial não provido (REsp 1.059.214/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 16.2.2012, DJe 12.3.2012 - grifou-se).

Como bem acentuado pelo juízo de primeira instância, “é na fi liação 

socioafetiva que se encontra o verdadeiro sentido da paternidade, porque é 

justamente no relacionamento afetuoso que temos a garantia da família bem 

formada, propiciadora do desenvolvimento humano. A família não é hoje 

apenas um fato biológico ou jurídico, mas principalmente um ato de amor. É o 

afeto que justifi ca sua existência” (e-STJ fl . 525).

A paternidade socioafetiva realiza a própria dignidade da pessoa humana 

por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu histórico de vida e a 

condição social ostentada, valorizando, além dos aspectos formais, como a 

regular adoção, a verdade real dos fatos.

Nesse sentido cite-se lição doutrinária:

(...) A necessidade de manter a estabilidade da família faz com que se atribua 

papel secundário à verdade biológica. A constância social da relação entre pais e 

fi lhos caracteriza uma paternidade que existe não pelo simples fato biológico ou 

por força de presunção legal, mas em decorrência de uma convivência afetiva. 

Constituído o vínculo da parentalidade, mesmo quando desligado da verdade 

biológica, prestigia-se a situação que preserva o elo da afetividade. Pai afetivo 

é aquele que ocupa, na vida do fi lho, o lugar do pai (a função). É uma espécie de 

adoção de fato. É aquele que ao dar abrigo, carinho, educação, amor...ao filho, 

expõe o for mínimo da fi liação, apresentando-se em todos os momentos, inclusive 

naqueles em que se toma a lição de casa e ou verifi ca o boletim escolar. Enfi m, é o 

pai das emoções, dos sentimentos e é o fi lho do olhar embevecido que refl ete aqueles 

sentimentos que sobre ele se projetam...

Em matéria de fi liação, a verdade real é o fato de o fi lho gozar da posse de 

estado, que prova o vínculo parental. (...) A fi liação socioafetiva funda-se na cláusula 

geral de tutela da personalidade humana, que salvaguarda a fi liação como elemento 

fundamental na formação da identidade e defi nição da personalidade. O princípio 

da boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório referendam o 

prestígio de que desfruta a fi liação socioafetiva, que dispõe de um viés ético. (...) 
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O vínculo de fi liação socioafetiva, que se legitima no interesse do fi lho, gera o 

parentesco socioafetivo para todos os fi ns de direito, nos limites da lei civil. (Maria 

Berenice Dias, Manual de Direito das Famílias, 10ª Edição, Revista dos Tribunais, 

págs. 406-407 - grifou-se)

Não procede afastar a conclusão da Corte de origem de que “ficou 

demonstrado à exaustão o tratamento e o reconhecimento do autor como fi lho 

de Mery”, porquanto inegável “a construção de uma relação socioafetiva do 

autor e do falecido ao longo do tempo, que se encontra caracterizada de maneira 

indelével, que dá ao apelado o direito subjetivo de pleitear o reconhecimento 

desse vínculo juridicamente” (e-STJ fl . 850), o que nem mesmo é refutado 

pelos apelantes, que se limitam a reconhecer o forte laço afetivo existente entre 

Eduardo e Mery, porém sustentam que não seria o “sufi ciente para transmitir ao 

autor os direitos hereditários” (e-STJ fl . 865).

(iii) da contrariedade aos artigos 130, 131, 330, 331, caput, § 2º, 332 e 333, II, 

do Código de Processo Civil de 1973

Por sua vez, não se justifi ca a alegação de que não se permitiu que os 

sobrinhos e irmãos do de cujus apresentassem todas as provas requeridas, em 

especial a testemunhal. A situação não caracteriza cerceamento de defesa 

como pleiteiam os recorrentes, motivo pelo qual não há falar em violação dos 

artigos 130, 131, 330, 331, caput, 332 e 333, inciso II, do Código de Processo 

Civil de 1973. É que no curso da instrução processual, incumbe ao juiz decidir 

livremente pelo deferimento ou indeferimento das provas requeridas pelas 

partes, sempre motivadamente, no caso de indeferimento de provas; se for o caso 

de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente 

com base na ausência de provas, sob pena de fi car confi gurado o cerceamento 

de defesa. Não foi, todavia, o que ocorreu no caso dos autos, que resta instruído 

com enorme conjunto de provas.

No sentido de que ao juiz incumbe analisar a necessidade de produção das 

provas, porquanto seu destinatário, à luz do princípio da persuasão racional, eis 

os seguintes precedentes:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Julgamento antecipado da 

lide. Possibilidade. Magistrado como destinatário das provas. Cerceamento de 

defesa. Confi guração. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Súmula n. 7/STJ.

1. É possível o julgamento antecipado da lide quando o tribunal de origem 

entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas 
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sufi cientes para seu convencimento. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

do livre convencimento do juiz (art. 130 do CPC) permitem ao julgador determinar as 

provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas 

que considerar inúteis ou protelatórias. (...) 3. Agravo regimental não provido (AgRg 

no AREsp 229.927/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 17.3.2015, DJe 23.3.2015 - grifou-se).

Agravo regimental. Ação de indenização por danos morais. Revisão. Reexame 

de provas. Súmula STJ/7. Indeferimento de produção de provas. Cerceamento de 

defesa descaracterizado. Precedentes. Decisão agravada mantida.

(...) 2.- O destinatário fi nal das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua sufi ciência e necessidade, em consonância com o disposto no parte fi nal 

do artigo 130 do CPC. É fi rme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete 

às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em 

âmbito de Especial, a teor do Enunciado 7 da Súmula/STJ.

3.- Não constitui cerceamento de defesa a decisão que indeferiu a produção 

de provas, por entender que o feito foi corretamente instruído e seja sufi ciente 

para o convencimento do juiz. Precedentes. (...) 5.- Agravo Regimental improvido 

(AgRg no AREsp 527.731/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 19.8.2014, DJe 4.9.2014 - grifou-se).

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

antecipado da lide. Alegação de ofensa ao art. 330, I, do CPC. Pleito de produção 

de prova pericial. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula n. 7 

do STJ. Honorários advocatícios. Redução. Impossibilidade. Decisão mantida.

1. O magistrado é o destinatário da prova, competindo às instâncias ordinárias 

exercer juízo acerca da sufi ciência das que foram produzidas, nos termos do art. 130 

do CPC.

(...) 4. Agravo regimental a que nega provimento (AgRg no AREsp 527.139/SP, 

Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10.11.2015, DJe 

13.11.2015 - grifou-se).

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Ação de cobrança. Julgamento 

antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Confi guração. Reexame de matéria 

fática da lide. Súmula 7/STJ. Entendimento adotado nesta Corte. Verbete 83 da 

Súmula do STJ. Não provimento.

(...) 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre 

convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo determinar a sua produção até 

mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil. (...) 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 371.256/SC, Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26.5.2015, DJe 2.6.2015 - grifou-se).
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A vontade clara e inequívoca do pai socioafetivo em ter como seu o fi lho 

deve ser convalidada pelas inúmeras manifestações de afeto que demonstraram 

a construção de relação sólida e duradoura de paternidade. É irrefutável a 

confi guração da denominada posse de estado de fi lho, a qual independe de 

procedimento formal de adoção, nos termos da fundamentação posta.

 De fato, não há necessidade de produção de mais provas para o deslinde 

da controvérsia, que encontra respaldo na legislação e jurisprudência pátrias.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial para manter incólume 

a sentença de primeira instância.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.502.819-SP (2014/0319654-9)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Recorrente: Banco Itau BBA S.A

Advogados: Geocarlos Augusto Cavalcante da Silva

Fabiana A Probst Salgado

Recorrido: Banco Credibel S/A

Advogados: Luiz Rosati e outro(s)

Carlos Augusto Sobral Rolemberg e outro(s)

Alessandro Lima Amaral

Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite e outro(s)

Ronei Ribeiro dos Santos e outro(s)

Antônio Carlos Marcato e outro(s)

EMENTA

Recurso especial interposto sob a égide do CPC de 1973. 

Processual Civil. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. 

Violação legal. Falta de prequestionamento dos dispositivos invocados. 

Divergência jurisprudencial reconhecida. Juiz designado. Sentença 
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proferida após cessada a designação para atuar na Vara. Nulidade 

reconhecida. Conclusão dos autos ainda no prazo da designação. 

Irrelevância.

1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional 

quando o Tribunal de origem tiver adotado fundamentação adequada 

e suficiente para amparar sua conclusão e sobretudo quando os 

dispositivos invocados não guardarem relação com o objeto da 

controvérsia.

2. Não se conhece do recurso especial pela alínea “a” do permissivo 

constitucional quando ausente o prequestionamento dos dispositivos 

apontados como violados.

3. A jurisdição somente pode ser exercida por pessoa legalmente 

investida no poder de julgar como integrante de algum dos órgãos do 

Poder Judiciário, observados os limites legais defi nidos pelas regras de 

competência.

4. O estabelecimento prévio das regras de competência representa 

o substrato do princípio do juiz natural.

5. O juiz designado para atuar em determinada vara só pode 

legitimamente exercer seu poder jurisdicional no período da 

designação, desvinculando-se dos processos que ali tramitam ao se 

afastar daquela competência, admitindo-se a ressalva na hipótese 

prevista no art. 132 do CPC/1973.

6. Irrelevante se mostra a circunstância de que a conclusão 

dos autos para sentença ocorreu durante o período da designação 

porquanto a competência do magistrado deve ser aferida no momento 

da prática do ato processual.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, A 

Terceira por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
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Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 

e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Carlos Augusto Sobral Rolemberg, pela parte recorrida: Banco 

Credibel S/A

Brasília (DF), 9 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 19.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se de recurso especial 

interposto por Banco Itaú BBA S/A com fundamento nas alíneas “a” e “c” do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão da 37ª Câmara de 

Direito Privado do TJSP assim ementado:

Nulidade de sentença. Confi guração. Sentença proferida por magistrado após 

cessada sua designação para auxílio-sentença na Vara. Pedido de prorrogação do 

período de sua designação para ofi ciar no processo não noticiado. Invalidade do 

ato sentencial. Inteligência do art. 102 do CPC. Recurso provido.

Foram opostos embargos de declaração, apontando: erro material no 

relatório no sentido de afi rmar que o apelante teria alegado a nulidade da 

sentença, o que somente fez por meio de memoriais, um ano e meio depois da 

interposição do apelo; omissão quanto à ofensa ao art. 14 do CPC/1973 ante a 

alegação tardia de nulidade da sentença e ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal por se ferir o princípio da duração razoável do processo. Apontou ainda 

omissão quanto aos precedentes que afastaram a nulidade em situações similares 

e quanto à afronta aos arts. 154, 249, §§ 1º e 2º, e 250, parágrafo único, do 

CPC/1973 em virtude da decretação de nulidade sem a existência de prejuízo 

efetivo para a parte. Suscitou, por fi m, contradição entre a fundamentação do 

acórdão e julgado invocado como paradigma.

Os aclaratórios foram rejeitados em acórdão que recebeu a seguinte 

ementa:

Embargos de declaração. Decreto de nulidade da sentença. Reconhecimento 

da incompetência absoluta, inclusive de ofício, de julgamento feito por juiz 
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incompetente. Dever do juiz. Ato que se impõe. Discordância com o resultado do 

julgamento. Via recursal imprópria. Recurso rejeitado.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta violação dos 

seguintes artigos: (a) 14 do CPC/1973, pelo acolhimento de nulidade suscitada 

tardiamente e por meio de memoriais, em verdadeira emenda da apelação 

quando já pautado o recurso para julgamento, o que viola os princípios da boa-

fé e da lealdade processual; (b) 132 do CPC/1973, pois não houve audiência 

de instrução do processo – que foi julgado antecipadamente – nem a prática 

de ato que vinculasse o juiz titular e impedisse a prolação de sentença pelo 

juiz designado em regime de cooperação, já tendo a jurisprudência do STJ 

reconhecido que o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto, 

afastando-se as alegações de nulidade quando inexistente prejuízo; (c) 154, 249, 

§§ 1º e 2º, e 250, parágrafo único, do CPC/1973, pela decretação de nulidade 

sem a prova de prejuízo, salientando ainda que o fato de o magistrado designado 

ter devolvido os autos com sentença quando já vencida sua designação não 

acarreta nulidade absoluta, pois os prazos para os magistrados são impróprios. 

Suscita, alternativa e subsidiariamente, ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973. 

Ampara o recurso também em divergência jurisprudencial.

Foi interposto recurso extraordinário com alegação de ofensa ao art. 5º, 

XXXVII, LIII e LXXVIII, da Constituição Federal.

Apresentadas as respectivas contrarrazões aos recursos, sobreveio juízo 

positivo de admissibilidade do recurso especial e negativo em relação ao recurso 

extraordinário, o que desafi ou a interposição de agravo em recurso extraordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): De início, impõe-

se ressaltar que o presente recurso especial foi interposto com fundamento 

no Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual devem ser exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo 

n. 2/STJ).

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da nulidade ou não de sentença 

proferida por juiz auxiliar que recebeu os autos no período em que designado 

para atuar na vara onde tramitava o feito e prolatou a sentença dois anos após 
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cessada sua designação.

Consta dos autos que o juiz Pedro Corrêa Liao foi designado para auxiliar e 

sentenciar na 2ª Vara Cível Central da capital, no período de 10 a 14 de agosto 

de 2009, tendo recebido o presente feito no mesmo dia 10 daquele mês, porém 

vindo a prolatar a sentença em 18.2.2011, quando já decorrido mais de um ano 

e meio após cessada sua designação.

O Tribunal a quo concluiu pela nulidade da sentença com amparo no art. 

102 do CPC/1973, por não se tratar de hipótese de modifi cação de competência, 

que, no caso, seria absoluta e improrrogável, não podendo ser desprezada, ainda 

que para atender ao escopo de aproveitamento do ato processual. Houve voto 

vencido, entendendo tratar-se de nulidade relativa e invocando o escopo do 

Provimento n. 1.823/2010 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no 

sentido de viabilizar a razoável duração do processo, bem como a circunstância 

de que a conclusão ocorrera no período de designação, não tendo o magistrado 

designado prazo preclusivo para descarga dos autos.

Afasto, inicialmente, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, 

pois entendo que o Tribunal a quo enfrentou a questão jurídica objeto de 

controvérsia, adotando fundamentação clara e sufi ciente para amparar sua 

conclusão. Afi rmou tratar-se de hipótese de nulidade absoluta, que não pode, 

portanto, ser convalidada, ainda que para fins de aproveitamento do ato 

processual.

Nesse contexto, despiciendo qualquer enfrentamento da alegada ofensa 

ao art. 14 do CPC/1973 por ter a matéria sido suscitada apenas em memoriais, 

quando a apelação já estava pautada para julgamento. Isso porque, entendendo o 

Tribunal tratar-se de nulidade absoluta, o conhecimento da matéria independe 

de provocação da parte, podendo o julgador dela conhecer até mesmo de 

ofício, não se sujeitando a prazo preclusivo. De qualquer forma, registro que o 

Tribunal de origem suspendeu o julgamento já pautado de modo a oferecer à 

parte adversa a oportunidade de manifestação sobre a nulidade suscitada em 

memoriais, cuja juntada aos autos foi determinada.

O mesmo se diga em relação ao art. 132 do CPC/1973. Pretendeu a parte 

recorrente que o Tribunal de origem se manifestasse a respeito do dispositivo 

legal, ao fundamento de que não houve a prática de ato que vinculasse o juiz 

titular, de modo que poderia o feito ser sentenciado por outro magistrado.

Todavia, a manifestação do Tribunal a quo a respeito do dispositivo 

invocado era despicienda na medida em que versa sobre a vinculação de juiz 
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que colheu a prova em audiência e, no caso, houve julgamento antecipado da 

lide. Constata-se, pois, que a alegação da parte recorrente não tinha o condão de 

alterar a fundamentação e conclusão do acórdão, sendo fi rme o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que o órgão julgador não precisa enfrentar todas 

as alegações deduzidas pela parte, desde que tenha encontrado fundamento 

sufi ciente para embasar sua conclusão e, sobretudo, quando a alegação não tenha 

o condão de levar a resultado diverso.

Por fim, também despicienda qualquer manifestação do Tribunal de 

origem sobre a alegada ofensa aos arts. 154, 249, §§ 1º e 2º, e 250, parágrafo 

único, do CPC/1973, invocados para sustentar a tese do aproveitamento do ato 

processual que não tenha acarretado prejuízo à parte. O primeiro deles trata do 

reconhecimento de validade de determinados atos processuais realizados sem 

observância de requisito formal, ao passo que o acórdão recorrido deliberou 

sobre ausência de competência, questão obviamente diversa. Quanto aos demais, 

tendo o Tribunal reconhecido tratar-se de nulidade absoluta, desnecessário o 

exame de eventual prejuízo, porquanto o ato não pode ser convalidado.

Correta, portanto, a rejeição dos embargos de declaração, inexistindo 

ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973.

Quanto ao mérito, nota-se que o recurso não tem passagem pela alínea 

“a” do permissivo constitucional, porquanto os dispositivos invocados pelo 

recorrente não foram prequestionados pelo acórdão recorrido, que sobre eles 

não necessitava mesmo de se manifestar, como acima demonstrado. Incide na 

espécie o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

Contudo, o recurso merece conhecimento pela alínea “c”, porquanto a 

divergência jurisprudencial foi devidamente demonstrada. No precedente desta 

Corte invocado como paradigma (AgRg no Ag n. 1.032.830/SP), a circunstância 

de o juiz prolator da sentença ter recebido os autos em conclusão no período de 

sua designação para atuar na vara onde tramitava o feito foi tida por relevante 

para o reconhecimento da inexistência de nulidade pelo fato de a sentença ter 

sido proferida quando o magistrado não mais atuava na vara. Leia-se a seguinte 

passagem do voto do relator originário, Ministro Aldir Passarinho Junior:

Acresça-se que, especifi camente no ponto relativo à competência do juiz que 

proferiu a sentença, ainda que a designação para a atividade perante aquela vara já 

houvesse cessado, a conclusão dos autos para a sentença foi anterior à cessação da 

designação (fl . 88).

Ora, no precedente citado pela decisão agravada, o juízo prolator da sentença 

já não mais atuava perante a vara em que corria o processo. Naquela hipótese 
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paradigmática, o juiz estava em exercício nas 8ª e 21ª Varas Cíveis de Curitiba 

durante as férias forenses e não mais respondia pela 20ª Vara Cível. Assim, ainda 

que na referida situação o juiz tenha sido posteriormente designado para atuar na 

mencionada 20ª Vara Cível, o fato relevante para a causa é que prolatou sentença 

quando estava designado para outra vara e, conforme ressaltado no mencionado 

julgado, isso não incorreu em nulidade.

Desse mesmo acórdão paradigma extrai-se a seguinte passagem do voto-

vista do Ministro Luis Felipe Salomão, revelador da adoção de tese contrária 

àquela fi rmada no aresto recorrido:

2.2. A respeito da alegada incompetência (rectius: jurisdição) da juíza prolatora 

da sentença, colhe-se do aresto recorrido:

[...] a magistrada, que recebera os autos em conclusão ainda durante 

o período em que perdurara a sua designação, poderia, ao seu término, 

mantê-los em seu poder e neles proferir sentença. Nisso não há nulidade 

por suposta incompetência sua para o ato.

Na verdade, o fato aqui verifi cado ocorre com frequencia. O Juiz Auxiliar 

da Capital poderá ser designado para qualquer das Varas do Foro da Capital. 

As peculiaridades da sua função vinculam-no ao processo, se recebeu os 

autos durante o período da sua designação na Vara (fl . 88)

Não se constata a falha apontada, pois, conclusos os autos durante regular 

designação, o magistrado pode proferir sentença em data posterior, mantendo-se 

vinculado ao feito, a exemplo do que ocorre em ocasiões de mutirão.

Essa situação não confi gura ofensa ao princípio do juiz natural.

Nessa linha de raciocínio:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Ação discriminatória. 

Designação de magistrado para atuar nos feitos em que não havia juiz certo 

(art. 132 do CPC). Violação do princípio do juiz natural. Não-ocorrência. 

Recurso desprovido.

[...]

3. Consoante informação prestada à fl . 244, não havia juiz certo para 

julgar a demanda em questão (art. 132 do CPC), de modo que a hipótese se 

enquadra perfeitamente na previsão constante da referida norma estadual.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir caso referente à legitimidade 

da instituição de mutirão com vistas a agilizar a prestação jurisdicional, 

firmou entendimento, plenamente aplicável à presente hipótese, no 

sentido de que “a designação de juiz para prolatar sentença não ofende ao 
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princípio do juízo natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da CF), eis que não se traduz 

em exercício de jurisdição por órgão sem assento constitucional, instituído 

após o fato motivador de sua atuação, ou ao qual falece competência para 

decidir o feito (art. 87 do CPC)”. (REsp 389.516/PR, 5ª Turma, Rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJ de 9.6.2003).

5. Como bem consignou o douto Juiz Auxiliar da Corregedoria no 

parecer exarado à fl . 245, adotado como razões de decidir pelo Exmo. Sr. 

Corregedor-Geral de Justiça, “a competência de foro e de Juízo (...) foram 

respeitadas, tendo ocorrido a simples designação de magistrados, que, 

em princípio, não traz o menor prejuízo às partes, as quais, aliás, não tem o 

condão de escolher qual o juiz (pessoa física) encarregado de julgar dado 

processo”.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 20.102/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

14.8.2007, DJ 13.9.2007, p. 153)

[...]

Admitido, pois, o recurso especial pela divergência, passa-se ao exame da 

controvérsia suscitada: nulidade ou não da sentença proferida por juiz auxiliar 

que recebeu os autos no período em que designado para atuar na vara onde 

tramitava o feito e prolatou a sentença quando já cessada sua designação.

A jurisdição somente pode ser exercida por pessoa legalmente investida 

no poder de julgar como integrante de algum dos órgãos do Poder Judiciário, 

aos quais são atribuídas competências específi cas, dentro de um critério de 

distribuição dos serviços que leva em consideração a matéria, as pessoas 

envolvidas, o valor, o território, etc. A competência se traduz pela determinação 

dos limites legais impostos ao exercício válido e regular do poder jurisdicional.

Defi nida a competência abstratamente, pode ser que, ainda assim, em 

determinados locais, exista mais de um juiz competente para a mesma causa, 

hipótese em que se remete à álea do sorteio a distribuição do processo, que, uma 

vez realizada, determinará a competência para o exame e julgamento da causa, 

sendo irrelevantes as modifi cações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a 

competência em razão da matéria ou da hierarquia.

O estabelecimento prévio das regras de competência representa o substrato 

do princípio do juiz natural, que possui assento constitucional, estando 

materializado especifi camente no art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição 

Federal, in verbis:
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XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

[...]

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente;

Nesse contexto, a competência previamente determinada – ressalvadas, 

obviamente, as hipóteses legais de sua modifi cação – é indeclinável, somente 

autorizando a instrução e julgamento do processo pelo magistrado designado 

para atuar internamente no órgão competente, excluindo qualquer outro.

É certo que o art. 96, I, “a”, da Constituição Federal concede aos tribunais 

a prerrogativa de dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos 

órgãos jurisdicionais e administrativos, de sorte que é plenamente admissível que 

o Tribunal decida por designar um juiz para atuar como auxiliar ou substituto 

em determinada vara.

Todavia, o juiz designado para atuar em determinada vara só pode ali 

legitimamente exercer seu poder jurisdicional no período da designação. Uma 

vez encerrado tal período, o juiz se desvincula dos processos que ali tramitam 

ao se afastar daquela competência, admitindo-se a ressalva na hipótese de sua 

vinculação por força do art. 132 do CPC/1973, não ocorrente no caso.

Foi nessa linha que dispôs o próprio Provimento n. 26/1983 da Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao afi rmar, categoricamente, 

que, encerrado o prazo da designação, cessaria por completo o exercício do juiz 

auxiliar designado:

Artigo 1º - Ao fim do período de cada designação cessará por completo 

o exercício do juiz auxiliar substituto ou designado, na comarca ou vara, em 

qualquer processo, excetuados os feitos cíveis cuja instrução em audiência haja 

presidido e com prova terminada, competindo-lhe proferir decisão, ainda que 

haja concedido prazo para juntada de memoriais, prolongando-se para esse 

efeito o exercício da jurisdição.

Examinando a jurisprudência do STJ, encontrei dois precedentes que 

analisaram situação semelhante e que reconheceram a nulidade das sentenças 

por incompetência absoluta do juiz, tendo em vista que prolatadas quando 

encerrado o prazo de suas designações. Os julgados receberam as seguintes 

ementas:

Administrativo. Improbidade administrativa. Regime de mutirão. Prolação de 

sentença após prazo de designação. Incompetência absoluta reconhecida.
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- Em tendo ocorrido a prolação da sentença após prazo de designação da 

magistrada, para atuar em regime de mutirão, deve-se reconhecer a nulidade, em 

razão da incompetência absoluta.

Recurso conhecido em parte, e nessa, provido. (REsp n. 1.297.842/PR, Segunda 

Turma, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 7.8.2012.)

Habeas corpus. Nulidade da sentença. Incompetência do juiz. Designação.

1. Em tendo ocorrido a prolação da sentença e a devolução dos autos ao 

cartório fora do prazo da designação do Magistrado, para auxiliar em comarca com 

processos atrasados, impõe-se reconhecer a nulidade, em face da incompetência 

do juiz.

2. Ordem concedida. (HC n. 10.502/PR, Sexta Turma, relator Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ de 5.6.2000.)

A circunstância invocada pela parte recorrente de que a conclusão dos 

autos ocorreu durante o período da designação não é sufi ciente para afastar a 

incompetência absoluta do magistrado para prolatar sentença após exaurido esse 

prazo. Isso porque a competência deve ser aferida no momento da prática do 

ato processual. Note-se, ademais, que tal circunstância nem sequer foi incluída 

na ressalva constante do provimento que respaldou a designação do juiz no caso 

concreto, o qual foi expresso em determinar o encerramento por completo de 

seu exercício em qualquer processo em trâmite na vara.

Por fim, tratando-se de incompetência absoluta, descabe perquirir a 

existência ou não de prejuízo, porquanto o vício não se convalida.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.566.006-RS (2015/0284951-4)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Washington Umberto Cinel

Advogados: Clóvis de Gouvêa Franco - SP041354

Fábio Luiz Gomes - RS010686

Miguel Silva Neto - RS017633
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Clarissa Porto Alegre Schmidt - RS046206

Eduardo Gomes Tedesco - RS048783

Recorrido: Miguel Giorgio da Silva

Recorrido: Fábio Giorgio da Silva

Advogados: Antônio Guilherme Tanger Jardim - RS056652

Diogo Fernandes Peres - RS068195

Fabio de Campos Almeida - RS076779

Vinícius Ancinello Gindri - RS086107

Agravante: Fábio Giorgio da Silva

Agravante: Miguel Giorgio da Silva

Advogados: Diogo Fernandes Peres e outro(s) - RS068195

Fabio de Campos Almeida e outro(s) - RS076779

Vinícius Ancinello Gindri e outro(s) - RS086107

Agravado: Washington Umberto Cinel

Advogados: Fábio Luiz Gomes - RS010686

Miguel Silva Neto - RS017633

Clarissa Porto Alegre Schmidt - RS046206

Interes.: Joal Giorgio da Silva

Advogado: Mara L M da Silveira - RS063837

Interes.: Renato Giorgio da Silva

Interes.: Nely Terezinha Giorgio da Silva

Advogados: José Bernardo Ramos Boeira - RS014950

Vinicius Maciel Stedele - RS072686

Cassiane Araújo Boeira - RS076145

Interes.: JCF Alugueis de Imoveis Ltda.

Advogado: Roseni Nogueira da Mota - RS058139A

EMENTA

Recurso especial. Recurso manejado sob a égide do CPC/1973. 

Arrendamento de imóvel rural. Art. 92, § 4º, da Lei n. 9.504/1964 

(Estatuto da Terra). Ação de preempção. Arrendatário não notifi cado 

da venda do imóvel. Caso especialíssimo. Pedido do depósito do preço 

do imóvel feito na inicial. Demora na prestação jurisdicional. Proteção 
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do arrendatário rural. Honorários advocatícios. Valor irrisório. Recurso 

prejudicado. Recurso especial a que se dá provimento. Agravo em 

recurso especial prejudicado.

1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso ante os termos do 

Enunciado n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9.3.2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Quanto ao art. 92, § 3º, da Lei n. 4.504/1964, a falta de 

notifi cação do arrendatário rural não foi objeto de apreciação do 

acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento 

(Súmula n. 282 do STF).

3. O direito de preempção tem por objetivo a permanência do 

arrendatário no exercício de sua atividade rural, proporcionando a 

aquisição da terra por quem nela trabalha, tornando-a produtiva.

4. A demora na prestação jurisdicional não pode ensejar a perda 

do direito do arrendatário à preferência estabelecida em lei de alto 

teor protetivo como é o Estatuto da Terra, que tem por objetivo o 

cumprimento da função social da propriedade rural.

5. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de 

primeiro grau, prejudicada a análise do agravo em recurso especial que 

pretendia a majoração dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao recurso especial interposto por 

Washington Umberto Cinel e julgar prejudicado o agravo em recurso especial 

interposto por Fábio Giorgio e Outro, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva 

e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
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Dr(a). Clóvis de Gouvêa Franco, pela parte recorrente: Washington 

Umberto Cinel.

Dr(a). Roseni Nogueira da Mota, pela parte interes.: JCF Alugueis de 

Imoveis Ltda.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 29.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Washington Umberto Cinel (arrendatário), 

na condição de arrendatário do bem litigioso, ajuizou ação de preempção 

objetivando assegurar seu direito de preferência sobre imóvel rural vendido a 

terceiro, JCF Aluguéis de Imóveis Ltda. (compradora), por Carta de Alienação 

de Bens por Iniciativa Particular do Credor da execução movida pela 

instituição fi nanceira Banrisul S.A. contra Miguel Giorgio da Silva, arrendador 

e comodatário (arrendador). A ação também foi ajuizada contra Fabio Giorgio 

da Silva, Renato Giorgio da Silva, Joal Giorgio da Silva, Nely Terezinha Giorgio da 

Silva e Rosa Nely Giorgio de Lima e Silva (comodantes).

A defesa alegou em preliminar a inépcia da inicial diante da falta do 

depósito do preço, que não foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau sob o 

fundamento de que o pedido para efetuar o depósito do valor da compra e 

venda formulado na inicial deixou, por um lapso, de ser apreciado pelo Juízo. Na 

oportunidade, determinou a intimação do arrendatário para efetuar o depósito 

judicial do valor devido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O Tribunal a quo reformou a decisão por entender que a prova do depósito 

do preço para a adjudicação do bem é condição de procedibilidade da ação, o 

que implica a inépcia da inicial. Veja-se a ementa:

Agravo de instrumento. Contratos agrários. Ação de preempção. Depósito 

judicial do preço do imóvel. Condição de procedibilidade. Inépcia da inicial. 

Extinção da ação.

1. Nos termos do disposto no art. 92, § 4º, do Estatuto da Terra (Lei n. 

9.504/1964), “O arrendatário a quem não se notifi car a venda poderá, depositando 

o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a 

contar da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis.”
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2. Por outro lado, conforme já decidiu o STJ, “A prova do depósito do preço 

para adjudicação do bem, na petição inicial, é condição de procedibilidade da 

ação” (REsp 824.023/MS).

3. No caso, o autor/agravado ajuizou a ação de preempção sem efetuar 

o depósito judicial do preço do imóvel, o que implica a inépcia da inicial e a 

consequente extinção da ação sem resolução do mérito.

Agravo de instrumento improvido. (e-STJ, fl . 83)

O arrendatário interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, 

a e c, da CF, fi rme na tese de que foi violado o art. 92, §§ 3º e 4º da Lei n. 

4.504/1964 (Estatuto da Terra) porque (1) ao ajuizar a ação de preempção, 

requereu expressamente a expedição de guia para o depósito do valor respectivo; 

(2) o depósito foi efetivado tempestivamente; (3) o Estatuto da Terra não prevê, 

necessariamente, a comprovação do depósito do preço do imóvel no momento 

da distribuição da demanda; e, (4) a mens legis do Estatuto da Terra é proteger 

o trabalhador rural. Sustentou, por fi m, a existência de dissídio jurisprudencial.

Por sua vez, o arrendador e o comodante Fabio Giorgio interpuseram recurso 

especial com fundamento no art. 105, a e c, da CF, alegando violação do art. 

20, §§ 3º e 4º do CPC, porque os honorários advocatícios foram fi xados em 

montante irrisório, no valor de R$ 9.456,00, o que corresponde a 0,42% do valor 

da causa (R$ 2.278.885,23), além de sustentarem divergência jurisprudencial. 

Pleiteiaram sua majoração para patamar não inferior a 5% sobre o valor da 

causa, mais juros e correção monetária na forma da lei (e-STJ, fl s. 97/113).

O recurso especial do arrendatário foi admitido na origem. Porém, o 

recurso do arrendador e do comodante Fabio Giorgio não foi admitido sob o 

fundamento de que a distribuição do ônus da sucumbência enseja a análise de 

provas, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fl s. 319/327).

O arrendador e o comodante Fabio Giorgio interpuseram agravo em recurso 

especial sustentando que houve negativa de vigência à lei federal, além de ser 

possível a revisão pelo STJ do valor arbitrado pelo Tribunal de origem a título 

de honorários advocatícios (e-STJ, fl s. 330/343).

A contraminuta ao agravo em recurso especial apresentada pelo 

arrendatário afi rmou que não é possível rever o entendimento do órgão julgador 

estadual diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que os honorários 

advocatícios foram fi xados com base no grau de zelo profi ssional, no lugar de 

prestação do serviço e na natureza e importância da causa, considerando-se o 

trabalho exigido pelo advogado e o tempo despendido para o seu serviço (e-STJ, 

fl s. 163/172).
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As contrarrazões apresentadas pelo arrendador e pelo comodante Fabio 

Giorgio sustentaram que não houve o prequestionamento das normas legais 

tidas por violadas, além da pretensão esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ 

porque o recurso pretende rever fatos e provas (e-STJ, fl s. 173/185).

A contraminuta ao agravo em recurso especial interposto pelo arrendador e 

pelo comodante Fabio Giorgio apresentada pela compradora afi rmou que é o caso 

de se conhecer do agravo e dar provimento ao apelo nobre porque os honorários 

advocatícios foram arbitrados em quantia irrisória, em evidente atentado contra 

o exercício profi ssional do advogado (e-STJ, fl s. 187/201).

A compradora, em suas contrarrazões ao recurso do arrendatário, alegou 

preliminarmente sua intempestividade. No mérito, afi rmou que as conclusões 

da Corte de origem resultaram da análise das provas dos autos, inviabilizando a 

análise do recurso na instância especial (e-STJ, fl s. 243/264).

Após a distribuição do recurso especial no STJ, Renato Giorgio da Silva 

e Sandra Helena Fonseca da Silva juntaram petição nos autos noticiando fato 

superveniente e prejudicial à ação de preferência, consistente em acordo 

celebrado entre os comodantes em ação anulatória ajuizada contra a compradora, 

em que ela se obrigou a pagar a quantia de R$ 1.458.000,00 (um milhão e 

quatrocentos e cinquenta e oito mil reais), em complementação à alienação por 

iniciativa particular que originou a ação peremptória (e-STJ, fl s. 411/424).

Diante da notícia do fato novo, as partes foram intimadas a se manifestar 

sobre os documentos (e-STJ, fl s. 426/427).

Joal Giorgio da Silva afirmou não concordar com nenhuma transação 

envolvendo o conluio entre a compradora e o arrendador que se utilizaram do 

Judiciário para chancelar uma operação atípica, já que o valor noticiado no 

pedido de alienação por iniciativa das partes não corresponde ao da transação. 

Na oportunidade declarou que não está de acordo com a transação e espera o 

provimento do recurso do arrendatário (e-STJ, fl s. 430/433).

O arrendatário se manifestou no sentido de que remanesce seu interesse 

no julgamento do apelo nobre, até mesmo porque um dos autores da ação 

anulatória, Joal Giorgio da Silva, não concordou com os termos da transação. 

Além disso, efetuou o depósito judicial do valor constante no acordo celebrado 

entre as partes da ação anulatória (R$ 1.458.000,00) (e-STJ, fl s. 434/441).

O arrendador e o comodante Fabio Giorgio afi rmaram que o único interesse 

de Renato e Sandra Helena é tumultuar o processo, uma vez que os demais 
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coautores não participaram da transação. Além disso, o acordo nem sequer foi 

homologado em juízo (e-STJ, fl s. 433/452).

A compradora informou que o acordo fi rmado na ação anulatória não 

interfere no julgamento do recurso especial, até mesmo porque tudo indica que 

a transação não se consumará em razão da desistência de alguns autores e não 

concordância dos réus (e-STJ, fl s. 447/449).

O arrendatário peticionou novamente nos autos, se insurgindo contra a 

alegação da compradora de que o valor de venda do imóvel na verdade perfazia o 

montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Segundo ele, ocorreu um 

conluio entre o arrendador, a compradora e o comodante Fabio Giorgio para validar 

em juízo a alienação do imóvel rural por um valor inferior ao pactuado entre as 

partes, com a fi nalidade de prejudicar seu direito de preferência e burlar a lei 

fi scal (e-STJ, fl s. 452/528).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): Vale pontuar que o presente 

recurso especial foi interposto com fundamento no CPC/1973, razão pela 

qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 

prevista, com a interpretação dada pelo Enunciado n. 2 aprovado pelo Plenário 

do STJ na sessão de 9.3.2006:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De início, afasta-se a preliminar de intempestividade do apelo nobre 

alegado nas contrarrazões apresentadas pela compradora.

O acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 

27.3.2015 (sexta-feira) e publicada aos 30.3.2015 (segunda-feira), iniciando-se 

a contagem do prazo aos 31.3.2015 (terça-feira). O termo fi nal do prazo de 15 

(quinze dias) para a interposição do recurso ocorreu aos 14.4.2015 (terça-feira). 

Portanto, como o recurso especial do arrendatário foi interposto aos 14.4.2015, 

tornou-se descabida a alegação da compradora de que o prazo se fi ndou no dia 

13.4.2015 (e-STJ, fl . 133).
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Feitas essas considerações iniciais, se faz necessário um breve relato do 

contexto fático em que inserido o caso sob análise.

Washington Umberto Cinel, arrendatário do imóvel rural localizado em 

Uruguaiana/RS (Estância Santa Zélia), ajuizou ação de preempção fundada 

no art. 92, §§ 3º e 4º da Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra), porque foi 

preterido na alienação do imóvel objeto de arrendamento, adquirido por terceiro, 

JCF Aluguéis de Imóveis Ltda., por Carta de Alienação de Bens por Iniciativa 

Particular do Credor tirada aos 4.10.2013 da execução movida pela instituição 

fi nanceira Banrisul S.A. e averbada no Cartório de Registro de Imóveis de 

Uruguaiana aos 11.10.2013 (e-STJ, fl s. 79 e 82 do apenso 1).

Na inicial, ajuizada aos 6.2.2014, dentro do prazo de decadência de 6 (seis 

meses) previsto no art. 92, § 4º, do Estatuto da Terra, o arrendatário requereu 

a expedição de guia para depósito judicial no valor da alienação, acrescida das 

despesas com o ITBI e emolumentos, além da correção monetária e juros legais, 

no valor total de R$ 2.278.885,23 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, 

oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) - e-STJ, fl s. 1/22 do 

apenso 1.

Após a juntada das contestações, o arrendatário, em petição protocolada 

aos 8.9.2014, ratifi cou o pedido de expedição de guia para o depósito judicial do 

valor do imóvel (e-STJ, fl . 223 do apenso 2).

O juízo de primeiro grau deixou de acolher a preliminar de inépcia 

da inicial, formulada pela defesa, diante da falta do depósito prévio para o 

ajuizamento da ação sob o fundamento de que o autor tinha o dever de efetuar o 

depósito da quantia, independentemente do consentimento do magistrado, entretanto, 

uma vez solicitada a manifestação do Juízo, é direito da parte aguardar o deferimento/

indeferimento do seu pedido (e-STJ, fl . 15). Na oportunidade, foi determinada a 

intimação do arrendatário para efetuar o depósito judicial no prazo de 48 horas, 

corrigido monetariamente desde a efetivação do negócio. Ainda constou que 

havendo divergências de valores, nada impede que o depósito seja complementado 

(e-STJ, fl . 16).

O depósito foi efetuado pelo arrendatário aos 17.9.2014, no valor de R$ 

2.418.687,77 (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e setenta e sete centavos).

O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau por entender 

que a prova do depósito do preço para a adjudicação do bem é condição de 

procedibilidade da ação, o que implica a inépcia da inicial.
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Na instância especial, as partes noticiaram a existência de acordo fi rmado 

na ação anulatória ajuizada para desconstituir a venda do imóvel rural à 

compradora, o que em nada interfere no julgamento do apelo nobre porque 

não foram todos os interessados que anuíram ao acordo que nem sequer foi 

homologado na instância ordinária.

Passa-se, portanto, à análise do recurso especial manejado pelo arrendatário, 

alegando violação ao art. 92, §§ 3º e 4º da Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da 

Terra), que merece ser acolhido.

(1) Recurso especial - Direito de Preferência - art. 92, §§ 3º e 4º, da Lei n. 

4.504/1964 (Estatuto da Terra)

Quanto ao art. 92, § 3º, da Lei n. 4.504/1964, a falta de notifi cação do 

arrendatário rural não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, carecendo 

do necessário prequestionamento (Súmula n. 282 do STF).

O direito de preempção tem por objetivo a permanência do arrendatário 

no exercício de sua atividade rural, proporcionando a aquisição da terra por 

quem nela trabalha, tornando-a produtiva. Atende-se, desse modo, ao princípio 

da função social da propriedade.

A norma sob análise está prevista no art. 92, § 4º, da Lei n. 4.504/1964 

(Estatuto da Terra):

Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de 

contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela 

exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de 

parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º O a rrendatário a quem não se notifi car a venda poderá, depositando o 

preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a 

contar da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis.

Consoante se extrai do texto legal, são exigidos dois requisitos para o 

arrendatário de imóvel rural não notifi cado da venda do imóvel exercer seu 

direito de preferência: o ajuizamento da ação no prazo de seis meses a contar do 

registro da alienação no cartório imobiliário e o depósito do preço.

Na hipótese dos autos, a averbação no registro de imóveis ocorreu aos 

11.10.2013 e o arrendatário ajuizou a demanda dentro do prazo legal, aos 
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6.2.2014. No entanto, o depósito do preço ocorreu após o decurso de onze 

meses do registro imobiliário, aos 17.9.2014, em cumprimento à decisão judicial 

autorizando o depósito do valor de R$ 2.278.885,23 (dois milhões, duzentos e 

setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos).

O precedente da Terceira Turma é no sentido de que a prova do 

depósito do preço para a adjudicação do bem, na petição inicial, é condição de 

procedibilidade da demanda:

Recurso especial. Arrendamento de imóvel rural. Art. 92, § 4º, do Estatuto 

da Terra. Ação de preempção. Requisitos. Depósito do preço. Condição de 

procedibilidade da ação.

1.- O artigo 92, § 4º, da Lei n. 4.504/1964 submete o exercício do direito de 

preferência do arrendatário de imóvel rural não notifi cado a dois requisitos, o 

depósito do preço e que a a ação seja ajuizada no prazo de seis meses a contar do 

registro da alienação no cartório imobiliário.

2.- A prova do depósito do preço para adjudicação do bem, na petição inicial, é 

condição de procedibilidade da ação.

3.- Recurso Especial improvido.

(REsp 824.023/MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

18.5.2010, DJe 18.6.2010)

Apesar do precedente acima colacionado, o caso sob análise é especialíssimo.

O arrendatário ajuizou a ação de preempção no prazo legal e permaneceu 

no aguardo da decisão do juízo de origem para efetuar o depósito do valor 

devido.

O Juízo de origem, em que pese tenha ressalvado que é dever do 

arrendatário efetuar o depósito sem necessidade de manifestação judicial, 

reconheceu a demora do Judiciário ao analisar o pedido, deferindo-o em 

montante considerável, que atinge quase dois milhões e meio de reais.

A demora na prestação jurisdicional não pode ensejar a perda do direito 

do arrendatário à preferência estabelecida em lei de alto teor protetivo como é 

o Estatuto da Terra, que tem por objetivo o cumprimento da função social da 

propriedade rural.

O Juízo de primeiro grau reconheceu que não se poderia atribuir ao autor 

as nefastas consequências da inépcia da inicial, quando o que houve nos autos foi uma 

falta de apreciação do seu pedido de depósito, haja vista que a inicial foi recebida como 

se tratasse de corriqueira ação ordinária (e-STJ, fl s. 15/16).
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Esta Terceira Turma já decidiu que a parte não pode fi car à mercê da 

mora judicial, pois não é providência que se coaduna com os postulados legais, 

nem mesmo com os princípios da justiça, estando entre eles o da razoabilidade como 

balizador (RHC n. 61.492/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado 

em 24.5.2016, DJe 6.6.2016).

A preferência é um direito pessoal concedido a determinada classe de 

indivíduos para que tenham prioridade na aquisição de bens em virtude da 

relação jurídica já estabelecida com o bem alienado. No arrendamento rural, 

essa proteção está revestida de intensa carga social, pois visa a preservação do 

trabalhador no campo e a continuidade da produção agrícola.

A mens legis do Estatuto da Terra visa garantir a máxima proteção e 

preservação do trabalhador no campo, conforme ressaltado em acórdão da 

relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no REsp n. 1.148.153/MT:

Recurso especial. Ação de preferência. Arrendamento rural. Alienação 

judicial do imóvel. Interpretação do artigo 92, §§ 3º e 4º, do Estatuto da Terra 

em consonância com os seus princípios. Sobrelevo do caráter social da relação 

proprietário-terra-trabalhador. Proteção do arrendatário rural. Possibilidade de 

manifestação do direito de preferência inclusive quando a alienação é judicial. 

Desnecessidade do registro do contrato de arrendamento.

1. Consoante o pacifi cado entendimento desta Corte, não se faz necessário o 

registro do contrato de arrendamento na matrícula do imóvel arrendado para o 

exercício do direito de preferência. Precedentes.

2. As normas trazidas à interpretação, buscando a preservação da situação do 

trabalhador do campo por intermédio do direito de preferência, estão insertas em 

estatuto de remarcada densidade social, superior, inclusive, àquele próprio da lei de 

locações de imóveis urbanos (Lei n. 8.245/1991).

3. Interpretação de seus enunciados normativos, seja gramatical, seja sistemático-

teleológica, direcionada à máxima proteção e preservação do trabalhador do campo, 

não se podendo, por uma interpretação extensiva, restringir a efi cácia do direito de 

preferência do arrendatário rural.

4. Sem ter o legislador restringido as formas de alienação das quais exsurgiria 

o direito de preferência, inviável excluir do seu alcance a alienação coativa ou 

judicial.

5. Reconhecimento da incidência da regra do art. 92 da Lei n. 4.505/1964 a 

qualquer das espécies de alienação, desde que onerosa, tendo em vista inserir-se, 

dentre os seus requisitos, o adimplemento do preço pago pelos terceiros.

6. Razoabilidade da interpretação alcançada pelo acórdão recorrido.
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7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.148.153/MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 20.3.2012, DJe 12.4.2012)

A proteção conferida pelo Estatuto da Terra ao trabalhador do campo 

também foi enfatizada em acórdão da Quarta Turma, de relatoria do Ministro 

Luis Felipe Salomão:

Civil e Processual Civil. Arrendamento rural. Venda e compra do imóvel 

por terceiros. Falta de notificação ao arrendatário. Direito de preferência. Lei 

n. 4.504/1964, art. 92, § 4º. Divergência entre o valor constante em contrato 

particular de compra e venda e na escritura pública registrada em cartório de 

imóveis. Presunção de veracidade desta. Preservação da legítima expectativa. 

Boa-fé objetiva.

1. Apesar de sua natureza privada, o contrato de arrendamento rural sofre 

repercussões de direito público em razão de sua importância para o Estado, do 

protecionismo que se quer dar ao homem do campo e à função social da propriedade 

e ao meio ambiente, sendo o direito de preferência um dos instrumentos legais que 

visam conferir tal perspectiva, mantendo o arrendatário na exploração da terra, 

garantindo seu uso econômico.

2. O Estatuto da Terra prevê que: “O arrendatário a quem não se notificar 

a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o 

requerer no prazo de seis meses, a contar da transcrição do ato de alienação no 

Registro de Imóveis” (art. 92, § 4º da Lei n. 4.504/1964).

3. A interpretação sistemática e teleológica do comando legal permite concluir 

que o melhor norte para defi nição do preço a ser depositado pelo arrendatário é 

aquele consignado na escritura pública de compra e venda registrada no cartório 

de registro de imóveis.

4. Não se pode olvidar que a escritura pública é ato realizado perante o notário 

e que revela a vontade das partes na realização de negócio jurídico, revestida 

de todas as solenidades prescritas em lei, isto é, demonstra de forma pública e 

solene a substância do ato, gozando seu conteúdo de presunção de veracidade, 

trazendo maior segurança jurídica e garantia para a regularidade da compra.

5. Outrossim, não podem os réus, ora recorridos, se valerem da própria torpeza 

para impedir a adjudicação compulsória, haja vista que simularam determinado 

valor no negócio jurídico publicamente escriturado, mediante declaração de 

preço que não refl etia a realidade, com o fi to de burlar a lei, pagando menos 

tributo, conforme salientado pelo acórdão recorrido.

6. Na hipótese, os valores constantes na escritura pública foram inseridos 

livremente pelas partes e registrados em cartório imobiliário, dando-se 

publicidade ao ato, operando efeitos erga omnes, devendo-se preservar a 
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legítima expectativa e confi ança geradas, bem como o dever de lealdade, todos 

decorrentes da boa-fé objetiva.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.175.438/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 25.3.2014, DJe 5.5.2014)

Em suma, diante das peculiaridades do caso e sopesando o alto grau de 

proteção conferido ao arrendatário rural, aliado à mora do Judiciário na entrega 

da prestação jurisdicional, é o caso de se dar provimento ao recurso especial do 

arrendatário para restabelecer a decisão de primeiro grau que afastou a alegação 

de inépcia da inicial.

(2) Agravo em recurso especial - honorários advocatícios irrisórios - art. 20, §§ 

3º e 4º do CPC/1973

O agravo em recurso especial interposto pelo arrendador e pelo comodante 

Fabio Giorgio pretendia a análise de violação do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/1973, 

porque os honorários advocatícios foram fi xados em montante irrisório na 

decisão que extinguiu o feito por inépcia da inicial.

Diante do provimento do recurso especial interposto pelo arrendatário, fi ca 

prejudicada a análise do agravo em recurso especial.

Nestas condições, pelo meu voto, dou provimento ao recurso especial do 

arrendatário para restabelecer a decisão de primeiro grau e julgo prejudicado o 

agravo em recurso especial interposto pelo arrendador e por Fabio Giorgio.

RECURSO ESPECIAL N. 1.582.981-RJ (2015/0223866-0)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Google Brasil Internet Ltda

Advogados: Eduardo Luiz Brock

Eduardo Mendonça e outro(s)

Fábio Rivelli e outro(s)

Mariana Cunha e Melo e outro(s)
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Recorrente: Marcio Alvim de Almeida (rec. adesivo)

Advogado: Marcio Alvim de Almeida (em causa própria) e outros

Recorrido: Os mesmos

EMENTA

Civil e Consumidor. Recurso especial. 1. Internet. Provedor 

de pesquisa. Exibição de resultados. Potencial ofensivo. Ausência. 

Dano moral. Afastado. 2. Relação de consumo. Incidência do CDC. 

Gratuidade do serviço. Indiferença. Correspondência entre os 

resultados e a pesquisa. Ausência. Expectativa razoável. Falha do 

serviço. Confi guração. 3. Obrigação de fazer personalíssima. Decisão 

judicial. Inércia renitente. Multa cominatória. Fixação de patamar 

estático. Insufi ciência reconhecida. 4. Recursos especiais parcialmente 

providos.

1. Recurso especial em que se debate a responsabilidade civil 

decorrente da discrepância entre o resultado de busca e a alteração 

do conteúdo danoso inserido em sítio eletrônico, bem como a 

obrigatoriedade de atualização dos resultados de busca conforme o 

novo conteúdo disponível no momento da consulta.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os 

provedores de pesquisa fornecem ferramentas para localização, 

dentro do universo virtual, de acesso público e irrestrito, de conteúdos 

relacionados aos termos informados para pesquisa.

3. Não contém aptidão para causar dano moral a exibição dos 

resultados na forma de índice, em que se relacionam links para páginas 

em que há conteúdos relacionados aos termos de busca, independente 

do potencial danoso do conteúdo em si ou dos termos da busca 

inseridos pelos internautas.

4. Os provedores de pesquisa podem ser excepcionalmente 

obrigados a eliminar de seu banco de dados resultados incorretos ou 

inadequados, especialmente quando inexistente relação de pertinência 

entre o conteúdo do resultado e o critério pesquisado.

5. A ausência de congruência entre o resultado atual e os termos 

pesquisados, ainda que decorrentes da posterior alteração do conteúdo 
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original publicado pela página, confi guram falha na prestação do 

serviço de busca, que deve ser corrigida nos termos do art. 20 do 

CDC, por frustrarem as legítimas expectativas dos consumidores.

6. A multa cominatória tem por fi nalidade essencial o desincentivo 

à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de 

modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real.

7. A limitação da multa cominatória em patamar estático pode 

resultar em elemento determinante no cálculo de custo-benefício, no 

sentido de confi gurar o desinteresse no cumprimento das decisões, 

engessando a atividade jurisdicional e tolhendo a efi cácia das decisões.

8. A multa diária mostrou-se insufi ciente, em face da concreta 

renitência quanto ao cumprimento voluntário da decisão judicial, 

impondo sua majoração excepcional por esta Corte Superior, com 

efeitos ex nunc, em observância ao princípio da não surpresa, dever 

lateral à boa-fé objetiva processual expressamente consagrado no novo 

CPC (art. 5º).

9. Recursos especiais parcialmente providos.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos 

especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha (Presidente), 

Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 19.5.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Google Brasil Internet Ltda. fundamentado nas alíneas a e 
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c do permissivo constitucional, bem como recurso adesivo interposto por 

Marcio Alvim de Almeida, com fundamento na alínea a do mesmo dispositivo 

constitucional.

Depreende-se dos autos que Marcio Alvim de Almeida propôs ação 

cominatória cumulada com reparação de danos morais. Asseverou em sua 

petição inicial que, conquanto tenha sido excluída matéria na qual comentário 

de terceiro foi indevidamente vinculado a seu nome e profi ssão, o Google 

continua exibindo, em seu resultado de busca, a referida matéria associada a seu 

nome.

Em sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a empresa Google “para 

que proceda a revisão de seu índice de procura, de forma a excluir a associação 

do nome do autor ao link www.tudosuper.com.br e seus derivados, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) no caso de descumprimento 

[...]” (e-STJ, fl . 330).

Contra essa decisão, insurgiram-se ambas as partes, por meio de apelação, 

obtendo apenas o ora recorrente adesivo o parcial provimento do recurso, nos 

termos da seguinte ementa (e-STJ, fl . 464):

Responsabilidade civil e Processual Civil. Internet. Comentário difamatório 

publicado em website como se fosse de autoria do autor. Notificação do 

provedor do site e conversão do status do comentário para anônimo. Nome do 

autor, entretanto, que permaneceu indicado nos resultados do Google Search. 

Notificação da empresa mantendedora do serviço virtual. Não resolução do 

problema. Sentença de procedência que condena a ré na obrigação de 

desvincular o nome do autor à URL contestada, sob pena de multa diária de R$ 

300,00, limitada a R$ 9.000,00, e de pagar R$ 10.000,00 a título de indenização por 

danos morais. Apelo de ambas as partes. Preliminar de ausência de interesse de 

agir que se rejeita com base na teoria da asserção e em razão de seu entrosamento 

com o mérito. No cerne da controvérsia, a ré responde perante os usuários 

quando notifi cada a fi ltrar conteúdo publicado por terceiros e permanece inerte. 

Ônus que decorre do empreendimento. Art. 19 da Lei n. 12.965/2014. Falsa 

autoria de comentários antiéticos que abalaram a reputação profi ssional do autor, 

advogado, junto aos seus clientes. Ofensa à honra objetiva que rende reparação 

moral. Majoração da indenização para R$ 40.000,00. Manutenção do valor das 

astreintes. Elevação, por outro lado, do seu limite global para R$ 50.000,00, com 

vistas a dar maior poder de coerção à decisão judicial. Parcial provimento do 

apelo do autor e desprovimento do apelo do réu.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes foram 

rejeitados (e-STJ, fl s. 500-504).
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Nas razões do especial, a empresa recorrente alega a existência de dissídio 

jurisprudencial, bem como a violação dos arts. 14, § 3º, I, do CDC; 248, 186, 

827 e 944 do CC; e 461, § 6º, do CPC.

Sustenta, em síntese, que o entendimento albergado por esta Terceira 

Turma é no sentido de que não se pode obrigar os provedores de pesquisa 

a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado 

termo ou expressão. Assevera que não há prestação de serviço defeituoso 

na medida em que os servidores de busca não se dedicam ao fornecimento 

de serviço de fi ltragem de conteúdo, de modo que o ilícito encontra-se tão 

somente na origem do conteúdo exibido como resultado de busca. Afi rma 

a inexistência de responsabilidade civil diante da ausência de defeito, bem 

como da impossibilidade de se imputar a responsabilidade por dano causado 

exclusivamente por terceiro.

Conclui que a ordem de retirada do resultado de busca é juridicamente 

impossível, porquanto a recorrente Google não tem ingerência sobre o que 

consta nos sítios eletrônicos, limitando-se a exibir os resultados localizados. Em 

consequência, afi rma que a fi xação das astreintes para cumprimento de obrigação 

impossível resulta em manifesta abusividade e em enriquecimento sem causa do 

recorrente adesivo.

Subsidiariamente, pleiteia ainda, em atenção ao princípio da eventualidade, 

a redução da multa diária fi xada, que teria se tornado exorbitante por ultrapassar 

o valor da indenização fixada, bem como a revisão do valor da própria 

indenização, sustentando “[a]o que se vê, não houve qualquer abalo moral 

relevante que justifi que um valor indenizatório no importe de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais)!” (e-STJ, fl . 531).

Em seguida, o Sr. Marcio interpôs recurso adesivo, pretendendo a 

majoração das astreintes aplicadas, ao fundamento de que o limite imposto 

pelo Tribunal de origem já foi alcançado e por isso não há mais coercitividade 

na medida adotada, em especial, diante da manifesta recalcitrância da empresa 

recorrente em cumprir a decisão judicial.

Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o 

recurso da empresa recorrente, dando azo à interposição de agravo (AREsp n. 

776.732-RJ) provido para determinar sua reautuação.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): Cinge-se a controvérsia 

a verifi car: i) a responsabilidade pela indenização a título de compensação 

por dano moral decorrente da exibição nos resultados de busca de associação 

indevida entre o sítio eletrônico - resultado de busca - e o nome do aqui 

recorrente adesivo - argumento de pesquisa; ii) a adequação das astreintes 

arbitradas (ponto este devolvido por ambos os recorrentes); e iii) a exorbitância 

do quantum indenizatório fi xado a título de compensação por danos morais.

1. Delineamento fático

Os fatos são incontroversos.

Inicialmente, o nome do autor foi indevidamente vinculado a comentário 

ofensivo publicado em sítio eletrônico. Após instado pelo autor, o responsável 

pela publicação excluiu o seu nome, passando a atribuir a autoria do comentário 

ao status de “anonimous”, não havendo a partir de então mais nenhuma vinculação 

entre o texto publicado e o nome do autor.

A despeito da pronta correção, o Sr. Marcio afi rma que, ao pesquisar seu 

nome no buscador do Google, a página, na qual inicialmente se divulgou o 

referido comentário vexatório, permanece indicada entre os resultados, ainda 

que ao acessá-la não haja mais qualquer referência a seu nome.

Diante desses fatos, acolheu-se nas vias ordinárias a existência de 

responsabilidade da empresa recorrente, impondo-lhe a obrigação de excluir 

dos seus resultados a indicação da página www.tudosuper.com.br para pesquisas 

relacionadas ao nome do Sr. Marcio.

2. Dos limites da responsabilidade civil dos provedores de busca em razão de 

falha na prestação de serviço.

Antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 12.965/2014 - Marco Civil 

da Internet, esta Corte Superior tem sido chamada a enfrentar a questão da 

responsabilidade civil e seus limites, em razão de danos causados por meio da 

web. No enfrentamento da questão, diante do vácuo legislativo específi co, se 

trouxe à baila questões jurídicas que envolviam, além da aplicação da legislação 

civil e consumerista, a essência dos serviços prestados, a fi m de se aferir o grau 

de participação na causação do dano, como elemento para delimitação do liame 

subjetivo da responsabilidade.
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Com efeito, tanto essa metodologia utilizada nos julgamentos do STJ 

quanto as próprias conclusões reiteradamente alcançadas, alinham-se ao 

consenso que vem sendo paulatinamente construído em âmbito global, no 

sentido de se limitar a responsabilidade civil dos provedores de aplicações 

pelos danos eventualmente causados, consenso do qual se tem extraído o 

princípio de que “onde há controle haverá responsabilidade, mas na falta desse 

controle o fornecedor não é responsável” (ZENOVICH, V.Z. Apud MARTINS, 

Guilherme Magalhães. Responsabilidade civil por acidente de consumo na 

internet. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 350). Noutros 

termos, identifi cando-se uma atividade de mero transporte de informações, 

não tendo o provedor qualquer decisão quanto ao conteúdo da informação ou 

à seleção dos destinatários do referido conteúdo, afastada estará sua eventual 

responsabilização.

Os provedores de pesquisa, como é o caso do Google Search, são 

reconhecidos pela doutrina e jurisprudência como espécies de provedores 

de conteúdo, os quais, por sua vez, inserem-se no conjunto mais amplo dos 

provedores de aplicações, conjunto este atualmente reconhecido pela novel Lei 

do Marco Civil da Internet. Nesse cenário, por silogismo, esses provedores não 

se sujeitariam à responsabilização, porquanto se evidencia a ausência absoluta de 

controle quanto ao conteúdo danoso divulgado.

Nesse sentido é o entendimento albergado reiteradamente por esta Corte 

Superior, no qual se sublinha a limitação do serviço oferecido à mera exibição de 

índices e links para acesso ao conteúdo publicado e disponível na rede mundial. 

Por todos, confi ra-se (sem grifo no original):

Civil e Consumidor. Internet. Relação de consumo. Incidência do CDC. 

Gratuidade do serviço. Indiferença. Provedor de pesquisa. Filtragem prévia das 

buscas. Desnecessidade. Restrição dos resultados. Não-cabimento. Conteúdo 

público. Direito à informação.

1. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí 

advindas à Lei n. 8.078/1990.

2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito 

não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração”, 

contido no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a 

incluir o ganho indireto do fornecedor.

3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, 

pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma gerencia as 

páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar 
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links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos 

pelo próprio usuário.

4. A fi ltragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui 

atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa, de modo 

que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não 

exerce esse controle sobre os resultados das buscas.

5. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um universo virtual, 

cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identifi cação de 

páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão 

sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca 

facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja 

potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a 

rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de 

pesquisa.

6. Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema 

os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os 

resultados que apontem para uma foto ou texto específi co, independentemente da 

indicação do URL da página onde este estiver inserido.

7. Não se pode, sob o pretexto de difi cultar a propagação de conteúdo ilícito 

ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os 

direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fi el da balança 

deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 

1º, da CF/1988, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante 

veículo de comunicação social de massa.

8. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma 

determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou 

ofensivo - notadamente a identifi cação do URL dessa página - a vítima carecerá de 

interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da 

jurisdição. Se a vítima identifi cou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo 

para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até 

então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.316.921/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29.6.2012)

Da leitura do referido acórdão, denota-se que, para além do afastamento da 

responsabilidade civil pelos danos eventualmente sofridos, reconheceu-se ainda 

a impossibilidade de se obrigar a Google a excluir dos resultados de pesquisa 

determinados termos os quais conduziriam à exibição do conteúdo danoso. Essa 

conclusão foi extraída a partir da premissa de que, retirado o conteúdo nocivo 

da rede, automaticamente estaria excluído o resultado da busca. E isso foi 
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expressamente considerado nas razões de decidir, como se verifi ca do seguinte 

trecho do voto (sem grifo no original):

Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso 

e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente 

ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de 

computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa.

Ora, se a página possui conteúdo ilícito, cabe ao ofendido adotar medidas 

tendentes à sua própria supressão, com o que estarão, automaticamente, excluídas 

dos resultados de busca virtual dos sites de pesquisa.

Na prática, contudo, essa premissa tem se mostrado irreal, e a presente 

demanda é prova cabal disso. Note-se que, conquanto o conteúdo nocivo 

tenha sido prontamente corrigido - independentemente de ação judicial e 

ordem judicial - na página em que divulgado originariamente, o índice do 

Google Search permanece exibindo o link como se na página indicada ainda 

houvesse o conteúdo retirado. Diante desse novo contexto fático, até o momento 

não enfrentado por esta Corte Superior, convém se revisitar a essência do 

serviço prestado, a fi m de aferir a existência de eventual falha, bem como sua 

correspondente aptidão para confi gurar, ou não, um acidente de consumo, a 

impor sua responsabilização direta.

Como assentado em julgados anteriores do STJ, os sítios de busca 

consistem na disponibilização de ferramenta para que “o usuário realize 

pesquisas acerca de qualquer assunto ou conteúdo existente na web, mediante 

fornecimento de critérios ligados ao resultado desejado, obtendo os respectivos 

links das páginas onde a informação pode ser localizada” (REsp n. 1.316.921/RJ, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29.6.2012). Para tanto, forma-

se uma espécie de índice do conteúdo disponível na internet, qualquer que seja 

esse conteúdo, facilitando o acesso às informações disponíveis, livre de qualquer 

fi ltragem ou censura prévia.

Isso é possível porque, conforme explicação simplifi cada, divulgada no 

próprio site da Google e que descreve como funciona a pesquisa “por dentro” 

(https://www.google.com/intl/pt-br/insidesearch/howsearchworks/), esse 

serviço tem por essência o rastreamento e a indexação de trilhões de páginas 

disponíveis na web, possibilitando a localização e organização, segundo critérios 

internos de classifi cação e relevância das páginas já indexadas e organizadas em 

sua base de dados (sistema PageRank). Essa indexação, a princípio, é passível 

de futuras atualizações. Contudo, de modo geral, o sistema trabalha apenas 
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acrescentando à base de dados as páginas novas localizadas por seu sistema de 

varredura.

No intuito de agregar velocidade ao sistema de pesquisas e reduzir o 

tempo de resposta, alcançando resultados mais relevantes e úteis aos usuários, 

a base de dados trabalha numa crescente, sempre adicionando novos resultados 

e novos conteúdos. Desse modo, não se pode afi rmar peremptoriamente que os 

resultados um dia existentes serão necessariamente excluídos. Isso porque, de 

fato, algumas páginas serão varridas novamente - segundo uma periodicidade 

que variará de acordo com um sistema exclusivo de ranking das páginas, que 

toma em consideração a quantidade de vezes que ela é mencionada na rede 

por outros usuários e o volume de consultas e acessos -, porém, outras páginas, 

por sua ínfi ma relevância no meio virtual, serão ignoradas em novas varreduras, 

mantendo-se íntegro o resultado atrelado na base de dados do Google Search aos 

argumentos de pesquisa inseridos pelos internautas.

Essa ausência de atualização constante não pode ser compreendida como 

uma falha do sistema de busca ou como uma atividade, por si só, geradora de 

dano, suscetível de imputar ao provedor de pesquisa a responsabilidade civil.

Com efeito, o resultado apontado em decorrência da ausência de atualização 

automática não é o conteúdo ofensivo em si, mas a mera indicação do link de 

uma página. Ao acessar a página por meio do link, todavia, o conteúdo exibido 

é exatamente aquele existente na página já atualizada e, portanto, livre do 

conteúdo ofensivo e do potencial danoso.

Por essa linha de raciocínio, deve-se concluir, primeiramente, que não 

há dano moral imputável à Google, que apenas estampa um resultado já 

programado em seu banco de dados para determinados critérios de pesquisa, 

resultado este restrito ao link de uma página que, uma vez acessado, não dará 

acesso ao conteúdo ofensivo em si porque já retirado.

Outrossim, impõe-se concluir que, ao espelhar um resultado, que um dia 

esteve disponível mas não se encontra publicado na rede mundial na data da 

busca, a ferramenta de pesquisa apresenta-se falha em seu funcionamento, não 

correspondendo adequadamente ao fi m a que se destina. Frisa-se que a falha 

não está relacionada estritamente à esfera individual do recorrente especial, mas, 

de forma objetiva, à exibição de resultado que já não corresponde, não guarda 

nenhuma pertinência, ao argumento objeto de busca.

Nesse diapasão, não se pode olvidar a cediça incidência do CDC aos 

serviços prestados por meio da internet, inclusive quanto ao específi co sistema 
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de pesquisa Google Search. Desse modo, ainda que se trate de fornecimento de 

serviços sem contraprestação fi nanceira direta do consumidor, o fornecedor do 

serviço virtual não se exime da entrega da prestação em conformidade com a 

legítima expectativa consumerista, atraindo por analogia a incidência do art. 20 

do CDC.

Nos termos do referido art. 20 e seu § 2º, estabelece o CDC o dever de 

os fornecedores em mercado de consumo entregarem serviços que se mostrem 

adequados aos fi ns que razoavelmente deles se esperam, cominando, no caso de 

descumprimento, a obrigação de: i) reexecutar o serviço; ii) restituir a quantia 

paga; ou iii) abater proporcionalmente o preço, conforme opção a ser exercida 

pelo consumidor.

Não se ignora que as regras do CDC, pensadas no início dos anos 1990, 

têm redação por vezes imperfeitas para a compreensão imediata de questões 

da dinâmica era digital, no entanto, sua interpretação teleológica fornece 

instrumentos sufi cientes para sua adequada aplicação. Desse modo, tratando-se 

de serviço gratuito não cabe mesmo as opções previstas nos incisos II e III do 

caput do art. 20 do CDC, mas mantêm-se hígidos tanto a obrigação de entregar 

serviço adequado à sua fi nalidade como o dever de reexecução para correção das 

falhas existentes.

Nessa trilha, a compreensão de que a Google deve corrigir sua base de 

dados e adequá-la aos resultados de busca atuais, fazendo cessar a vinculação 

do nome do autor à página por ele indicada, é medida que concretiza 

diretamente aquele seu dever, enquanto fornecedora do serviço de busca, de 

entregar respostas adequadas ao critério pesquisado. Claro que no ambiente 

intensamente dinâmico, falhas e incorreções podem porventura ser identifi cadas, 

entretanto, não há espaço para a inércia da empresa em corrigir uma clara falha 

de seu serviço, quando cientifi cada pelo consumidor, em especial, diante da fácil 

constatação de que o vínculo original não mais se sustenta e a mera reindexação 

é manifestamente sufi ciente para essa correção.

No cenário global, também é esse o entendimento que vem despontando 

como solução razoável em torno dos mecanismos de busca disponíveis na 

internet: os resultados de busca devem ser passíveis de correções e adequações, de 

forma a se preservar o direito individual daqueles atingidos pela disponibilização 

da informação. Nesse sentido, houve decisão do Tribunal de Justiça europeu, em 

maio de 2014, reconhecendo a obrigação da Google de apagar dos resultados de 

pesquisa - enquanto materialização do direito ao esquecimento - os dados de 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 417-580, julho/setembro 2016 525

um cidadão espanhol que, embora verdadeiros, foram considerados irrelevantes 

para o livre acesso público à informação (C-131/12), bem como a consequente 

responsabilização civil em caso de descumprimento da decisão judicial (sobre o 

tema: Factsheet on the “right to be forgotten” ruling (C-131/12). Disponível em 

<http://ec.europa.eu/justice/data-protection/fi les/factsheets/factsheet_data_

protection_en.pdf> Acesso em 2.5.2016).

Esse precedente impulsionou o debate internacional acerca da 

responsabilização dos bancos de dados virtuais, tanto na esfera legislativa como 

doutrinária (FRANTZIOU, Eleni. Further developments in the right to be 

forgotten: the european court of justice’s judgment in case C-131/12. Human 

Rights Law Review, n. 14, Oxford University Press, 2014, p. 761-777). No 

fórum europeu, o debate culminou na recente revisão de sua legislação acerca 

da proteção de dados no ambiente virtual, cuja Diretiva e Regulamento, ainda 

não publicados, foram aprovados no último dia 14 de abril, estabelecendo-se 

como princípio da proteção de dados a pronta correção ou exclusão de dados 

incorretos ou inadequados.

Com efeito, desde o referido precedente da Corte europeia, tem-se 

admitido em solo europeu a obrigação de pronta correção ou exclusão de dados 

pessoais, sempre que, sob o crivo da Justiça, se verifi car a incorreção, irrelevância, 

desnecessidade ou excesso na informação existente em meio virtual, inclusive 

quanto aos dados mantidos no banco do Google Search, tal qual aqui preconizado.

Ressalte-se, ademais, que esse entendimento também não confl ita com 

o atual Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) que, em seu art. 19, 

igualmente admite a responsabilização do provedor de aplicações na hipótese de 

descumprimento de decisão judicial, nos seguintes termos:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a 

censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser 

responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 

terceiros se, após ordem judicial específi ca, não tomar as providências para, no 

âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 

indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições 

legais em contrário.

Diante dessas considerações, a despeito da inexistência de dano moral, 

nem mesmo potencial, uma vez que mera indexação promovida pela empresa 

recorrente não tem nenhum potencial ofensivo, a inércia quanto à correção 

da falha do serviço entregue à comunidade consumidora da internet não 
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tem respaldo legal, e merece repúdio e correção pelo Poder Judiciário. Em 

síntese, é legítima a imposição da obrigação de fazer consistente na quebra 

do vínculo virtual entre o nome do recorrente adesivo e a página, cuja URL 

www.tudosuper.com.brinovo/macons- perseguem-cidadao-por-questionar-

administracao-suspeita-de-corrupcao/ é indicada desde a petição inicial (e-STJ, 

fl . 4) e reconhecida pela própria Google em suas razões recursais (e-STJ, fl . 513).

3. Da adequação das astreintes fi xadas.

Afastado o dano moral reconhecido pelas instâncias ordinárias no caso 

dos autos, porém reconhecida a existência de falha de serviço que demanda a 

correção pela empresa recorrente, impõe-se o enfrentamento da adequação do 

valor das astreintes fi xadas em razão do renitente descumprimento da decisão 

judicial.

Ressalta-se que o ponto é objeto de impugnação por ambos os recursos 

especiais. Em síntese, a Google sustenta que o valor é exorbitante em decorrência 

do extrapolamento do valor da obrigação principal - dano moral. Por sua vez, o 

recorrente adesivo, afi rma que, diante da limitação antecipada da multa ao valor 

total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sua efetividade se encontraria 

exaurida posto que alcançado o valor total.

No caso concreto, verifica-se que a obrigação de fazer cominada à 

recorrente Google sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) 

por dia foi reconhecida na sentença de primeiro grau. Interposta a apelação, o 

Tribunal de origem manteve o valor diário, limitado-o ao teto de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais).

Não se pode ignorar que a multa diária deve manter-se em patamar 

de razoabilidade, não devendo acarretar, em regra, o enriquecimento sem 

causa de uma das partes. Contudo, também não se pode fi xar as astreintes em 

valor desprovido de signifi cância econômica, a partir das lentes do condenado, 

sob pena de se perder a efetividade das decisões judiciais concernentes ao 

reconhecimento de obrigações de fazer personalíssimas, como é a hipótese dos 

autos.

Aliás, a legitimação das astreintes no Direito Brasileiro tem por fi nalidade 

essencial o desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões 

judiciais. Desempenha, assim, um relevante papel em prol da funcionalidade do 

Poder Judiciário ao impedir seu afogamento com a eternização da resistência, 

sobretudo por parte do litigante de grandes forças econômicas.
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Nesse cenário, a limitação da multa cominatória em patamar estático 

implica a sua transformação em elemento determinante no cálculo de custo-

benefício que certamente fazem litigantes com maior poderio econômico 

quando avaliam o cumprimento ou não de uma decisão judicial. Por certo, esse 

cálculo pode vir a sinalizar no sentido do descumprimento, de modo a engessar 

a atividade jurisdicional e tolher a efi cácia das decisões.

Ao que consta dos autos, a despeito dos valores fi xados, por dia e limite 

máximo, a recorrente Google não deu cumprimento, até o momento, à decisão 

judicial, o que, de fato, demonstra o reduzido potencial coercitivo das astreintes 

aplicadas. Desse modo, mostra-se impositiva a revisão do limite da multa 

cominatória, o qual deve ser prontamente afastado por esta Corte Superior, e do 

valor diário estipulado.

De fato, a priori, o valor justo da multa é aquele capaz de dobrar a parte 

renitente, sujeitando-a aos termos da lei, e no caso dos autos essa fi nalidade não 

foi alcançada. Assim, a multa diária deve perdurar enquanto necessária - até que 

seja efetivamente cumprida a obrigação, ressalvando-se o eventual e posterior 

controle judicial do excesso, sempre tendo em mente que a desproporcionalidade 

superveniente depende de uma alteração na base fática considerada na fi xação 

inicial da multa diária, não sendo bastante o mero transcurso do prazo para 

fundamentar a alteração dos valores e menos ainda uma limitação prévia da 

multa.

Noutros termos, se a jurisprudência desta Corte Superior é reiterada no 

sentido de que: “A análise sobre o excesso ou não da multa, portanto, não deve 

ser feita na perspectiva de quem, olhando para fatos já consolidados no tempo – 

agora que a prestação fi nalmente foi cumprida – procura razoabilidade quando, 

na raiz do problema, existe justamente um comportamento desarrazoado de 

uma das partes; ao contrário, a eventual revisão deve ser pensada de acordo com 

as condições enfrentadas no momento em que a multa incidia e com o grau 

de resistência do devedor” (REsp n. 1.022.038/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 22.10.2009), tampouco se pode admitir um exame prévio 

de proporcionalidade que antecipa a renitência do devedor e o premia limitando 

sua sanção.

Outrossim, como a questão das astreintes foi devolvida, bem como a própria 

questão acerca da imposição da obrigação de fazer, a qual foi reconhecida por 

esta Corte Superior, tenho que incide o poder geral de revisão da multa diária, 

prevista nos arts. 461, §§ 5º e 6º, do CPC/1973 e 537, § 1º, I, do NCPC. Assim, 
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mostrando-se insufi ciente a multa estática à efetivação da tutela jurisdicional, 

afasto o limite máximo previsto pelo Tribunal a quo, e fi xo o valor diário a 

incidir a partir do julgamento do presente recurso especial em R$ 1.000,00 (um 

mil reais).

Ressalvo, contudo, que o acórdão recorrido não deve ser cassado quanto 

ao ponto, prevalecendo os valores lá defi nidos até a sobrevinda do presente 

julgamento. Assim, a revisão dos valores deve ter efeitos ex nunc de forma a 

privilegiar a boa-fé objetiva, hoje expressamente consagrada nos termos do art. 

5º do novo CPC e da qual decorrem o dever late ral de lealdade processual e o 

princípio da não surpresa processual, a serem observados por todos aqueles que 

participem do processo.

Diante desses fundamentos, conheço dos recursos especiais interpostos 

para: i) dar parcial provimento ao recurso especial interposto por Google Brasil 

Internet Ltda., tão somente a fi m de afastar a condenação em compensação por 

dano moral; e ii) dar parcial provimento ao recurso especial adesivo interposto 

por Marcio Alvim de Almeida, a fi m de excluir o limite para a multa cominatória 

e aumentar seu valor diário para R$ 1.000,00 (um mil reais), enfatizando os 

efeitos ex nunc quanto à revisão das astreintes.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.591.851-SP (2012/0120896-5)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Recorrente: Paulo Donizeti Bellan

Advogado: Rafael Micheletti de Souza e outro(s)

Recorrido: Banco Bandeirantes S/A

Advogados: Simone da Silva Th allinger

Ana Alice Cardinali e outro(s)

Luciano Correa Gomes e outro(s)

Advogados: Livia Borges Ferro Fortes Alvarenga e outro(s)

Talita Moreira de Siqueira
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EMENTA

Recurso especial interposto sob a égide do Código de Processo 

Civil de 1973. Alienação fi duciária. Ação de busca e apreensão. DL 

n. 911/1969. Liminar cumprida. Processo extinto sem julgamento de 

mérito. Perdas e danos. Liquidação nos próprios autos. Inaplicabilidade 

do parágrafo único do art. 811 do CPC/1973. Possibilidade de 

reclamar indenização em ação própria.

1. A responsabilidade de que trata o art. 811 do CPC/1973 

decorre da natureza precária do provimento jurisdicional amparado 

na probabilidade do direito invocado e no risco da demora, aferidos 

em juízo de cognição sumária. Por essa razão, o legislador atribuiu 

ao requerente da medida cautelar a assunção do risco pela opção da 

técnica de aceleração da prestação jurisdicional com o requerimento e 

execução da medida provisória.

2. Diversamente, na ação de busca e apreensão amparada no 

Decreto-Lei n. 911/1969, o provimento jurisdicional pleiteado 

tem natureza executiva, fundado em título a que a lei atribui força 

comprobatória do direito do autor, razão pela qual é o próprio legislador 

que determina o cumprimento liminar, uma vez preenchidos os 

requisitos da lei de regência.

3. Não se extrai da dicção do § 7º do art. 3º do DL n. 911/1969 

(redação dada pela Lei n. 10.931/2004) a imputação clara de 

responsabilidade ao credor fi duciário por perdas e danos decorrentes 

da execução da liminar no caso de extinção do feito sem julgamento de 

mérito, devendo a pretensão indenizatória ser objeto de ação própria.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, A Terceira 

por unanimidade, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso 

Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura 

Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 9 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 19.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha: Trata-se de recurso especial 

interposto por Paulo Donizeti Bellan com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, contra acórdão assim ementado:

Alienação fiduciária. Perdas e danos. Inaplicabilidade do art. 811 do CPC. 

Incidência da lei especial. Possibilidade de reclamar indenização apenas em via 

distinta. Verbas de sucumbência. Sucessão da instituição fi nanceira. Necessidade 

de substituição de parte. Recurso desprovido.

É inaplicável o art. 811 do CPC e que diz respeito ao processo cautelar, 

havendo, no caso, incidência do Decreto Lei n. 911/1969. Bem por isso, ausente 

demonstração de qualquer deliberação específica na sentença, cabe ao 

interessado socorrer-se de via distinta para reclamar eventual indenização.

É inegável que a sucessora responde pelas obrigações da sucedida, mas, 

em relação às verbas de sucumbência, é preciso que a parte promova a devida 

substituição de parte, comprovando a acenada sucessão. Sem tal providência, 

não há como permitir prosseguimento informal, mostrando-se necessária ciência 

ao banco dito como sucessor para que possa alegar o que de direito.

As razões recursais, o recorrente aponta vulnerado o parágrafo único do 

art. 811 do CPC ao não se admitir que ele, réu na ação de busca e apreensão, 

possa postular, nos próprios autos, indenização pelos prejuízos decorrentes do 

cumprimento da liminar inicialmente deferida e depois revogada em virtude 

da extinção do processo sem exame de mérito. Argumenta que as normas do 

Código de Processo Civil incidem supletivamente na ação de busca e apreensão 

fundada no DL n. 911/1969, cujo art. 3º, § 7º, prevê a responsabilidade do 

credor fi duciário por perdas e danos ocasionados ao devedor fi duciante. Aduz 

que a obrigação de reparar o dano causado pela execução da liminar independe 

de provimento judicial, pois se trata de obrigação ex lege. Afi rma que somente 

deixou de pagar uma parcela do financiamento do automóvel, o qual foi 

apreendido pelo banco e não devolvido, nada obstante devidamente intimado 

para tanto após a extinção do feito sem exame de mérito.
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Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl . 387, e-STJ).

Inadmitido o recurso na origem, foi interposto agravo em recurso especial 

(AREsp n. 189.354/SP), a que dei provimento para melhor exame da matéria.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): De início, impõe-se 

ressaltar que o presente recurso especial foi interposto sob a égide do Código 

de Processo Civil de 1973, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela 

jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

Sustenta o recorrente vulneração do parágrafo único do art. 811 do 

CPC/1973 por não ter sido autorizada a liquidação, nos próprios autos da ação 

de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, da indenização 

devida pela execução da liminar, tendo em vista a posterior extinção do feito 

sem julgamento de mérito.

A presente ação de busca e apreensão foi originalmente ajuizada pelo 

Banco Bandeirantes S/A em 24.3.2000. A liminar foi deferida e cumprida 

com a apreensão do veículo, e o feito foi contestado. Seguiu-se sentença de 

procedência, que, todavia, foi cassada em apelação, por não ter sido apreciado o 

pedido de purga da mora.

Todavia, o processo permaneceu parado por ausência de iniciativa do 

autor, vindo a ser extinto, sem julgamento de mérito, em 13.6.2006. A sentença 

transitou em julgado.

Após restauração dos autos, foi determinada a devolução do automóvel em 

razão da revogação da liminar, o que foi desatendido, dando ensejo a pedido de 

liquidação, nos próprios autos, dos prejuízos sofridos pelo réu, ora recorrente, o 

que não foi admitido pelas instâncias de origem, que entenderam ser necessário 

o ajuizamento de ação própria.

O Tribunal a quo fundamentou-se na circunstância de se tratar de demanda 

fundada em lei especial, no caso, o Decreto-Lei n. 911/1969, ao passo que o 

art. 811 do CPC/1973 apenas diz respeito ao processo cautelar. Além disso, 

ponderou inexistir deliberação específi ca na sentença que extinguiu a ação de 

busca e apreensão, imputando responsabilidade ao autor da demanda.
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A parte recorrente sustenta que o Código de Processo Civil aplica-se 

supletivamente ao procedimento instituído pelo Decreto-Lei n. 911/1969 

naquilo em que não for incompatível com a lei especial, assertiva que, embora 

correta, não se presta a socorrer a pretensão recursal.

Note-se que a responsabilidade do requerente de medida cautelar, 

prevista no art. 811 do CPC/1973, decorre da natureza precária do provimento 

jurisdicional, amparado na probabilidade do direito invocado e no risco da 

demora, aferidos em juízo sumário de cognição, razão pela qual o legislador 

atribuiu ao requerente a assunção do risco pela opção da técnica de aceleração 

da prestação jurisdicional com o requerimento e execução da medida provisória.

Diversamente, na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n. 

911/1969, o provimento jurisdicional pleiteado tem natureza executiva, fundado 

em título a que a lei atribui força comprobatória do direito do credor, razão 

pela qual é o próprio legislador que determina o cumprimento liminar, uma vez 

preenchidos os requisitos previstos na lei de regência.

Outro aspecto a distinguir a natureza das medidas de que tratam os arts. 

811 do CPC/1973 e 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 é que a responsabilidade 

do requerente prevista no primeiro se faz presente, inclusive, nas hipóteses em 

que o provimento liminar perder sua efi cácia em razão da extinção do feito sem 

julgamento de mérito (art. 811, III).

Por sua vez, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 

911/1969, a responsabilização do credor fi duciário por perdas e danos devidas 

ao devedor fi duciante somente passou a ser prevista com o acréscimo do § 7º ao 

art. 3º do referido decreto-lei pela Lei n. 10.931/2004, que também deu nova 

redação ao § 6º do mesmo dispositivo, os quais possuem a seguinte redação:

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, 

o juiz condenará o credor fi duciário ao pagamento de multa, em favor do devedor 

fi duciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente fi nanciado, 

devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7º A multa mencionada no § 6º não exclui a responsabilidade do credor 

fi duciário por perdas e danos.

Constata-se que, diferentemente do caput do art. 811 do CPC/1973, a 

redação do § 7º acima transcrita não imputa, de forma clara, a responsabilidade 

objetiva ao credor fiduciário por eventuais perdas e danos decorrentes do 

cumprimento da liminar no caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, 
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razão pela qual a pretensão indenizatória deve ser objeto de ação própria, 

fi cando afastada a incidência do parágrafo único do art. 811 do CPC/1973.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.602.076-SP (2016/0134010-1)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Odontologia Noroeste Ltda

Advogados: Fernando Rister de S Lima - SP199386

Maria Beatriz Crespo Ferreira - SP276438

Recorrido: GOU - Grupo Odontologico Unifi cado Franchising Ltda

Advogados: João Paulo Duenhas Marcos - SP257400

Antônio Fernando de Moura Filho - SP306584

EMENTA

Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Contrato de 

franquia. Contrato de adesão. Arbitragem. Requisito de validade do 

art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996. Descumprimento. Reconhecimento 

prima facie de cláusula compromissória “patológica”. Atuação do Poder 

Judiciário. Possibilidade. Nulidade reconhecida. Recurso provido.

1. Recurso especial interposto em 7.4.2015 e redistribuído a este 

gabinete em 25.8.2016.

2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às 

regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, 

mas de fomento econômico.

3. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não 

consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, 

devem observar o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996.

4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é 

identifi cado um compromisso arbitral “patológico”, i.e., claramente 
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ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do 

estado em que se encontre o procedimento arbitral.

5. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

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

notas taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento 

ao recurso especial nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os 

Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 

Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 15 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Presidente

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 30.9.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Odontologia Noroeste Ltda., com fundamento nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional.

Ação: objetiva a anulação do contrato de franquia fi rmado pelas partes ou, 

subsidiariamente, sua rescisão, com a condenação de devolução dos pagamentos 

feitos a título de Taxas de Franquia e de Royalties, bem como a pagamento de 

multa, em caso de rescisão contratual.

Decisão interlocutória: rejeitou preliminar de convenção de arbitragem 

suscitada na contestação, em decisão abaixo transcrita (e-STJ fl . 324):

Vistos. Afasto a preliminar de convenção de arbitragem. O contrato 

apresentado é de adesão, tanto que conta com o logotipo da franqueadora, 

e assim, a aderente não tem condições de discutir o seu conteúdo. Em sendo 

contrato de adesão, deveria ser observada a formalidade do artigo 4º, par. 2º, da 

Lei n. 9.307/1996, que prevê: “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória 

só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou 
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concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em 

documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para 

essa cláusula”. E não se encontra do contrato redação em negrito, visto específi co 

ou convenção em anexo próprio. Assim, a cláusula é inefi caz. Fica afastada a 

preliminar. Entendo improvável a conciliação, diante das manifestações das 

partes. Declaro saneado o feito. Determino a realização de prova pericial (...).

A recorrente e a recorrida opuseram embargos de declaração (e-STJ fl s. 

326-328, fl s. 329-334 e fl s. 339-344), a fi m de esclarecer os quesitos apresentados 

pelo juízo ao perito e os pontos controvertidos na demanda, bem como para 

suprir omissão no pedido de produção de prova. Os embargos foram acolhidos 

pelo 1º grau de jurisdição (e-STJ fl s. 335-336 e fl s.). Irresignada, a recorrida 

interpôs agravo de instrumento (e-STJ fl . 347).

Acórdão no agravo de instrumento: o acórdão (e-STJ fl. 412) recorrido 

entendeu, por maioria de votos, que não há incidência das regras do CDC 

nas relações entre empresários, como nos contratos de franquia, em que todos 

os litigantes são empresas de segmentos distintos, oferecendo bens e serviços 

à cadeia de produção econômica. Reconheceu, ainda, a validade de cláusula 

compromissória fi rmada entre as partes para extinguir o feito sem resolução do 

mérito, por incompetência absoluta da Justiça Comum, fi cando assim ementado:

Competência absoluta Ação anulatória de circular de oferta de franquia 

e contrato de franquia cumulada com pedido de indenização Existência de 

cláusula compromissória Preliminar de incompetência absoluta da Justiça 

Comum Estadual deduzida na defesa Rejeição em despacho saneador Contrato 

de franquia celebrado entre empresários, afastando a incidência da legislação 

de consumo Validade da cláusula compromissória Extinção do processo, sem 

resolução do mérito declarada (CPC, art. 267, VII) Agravo provido.

Dispositivo: Por maioria de votos, deram provimento e extinguiram o processo, 

sem resolução do mérito, vencido o 2º desembargador, que negava provimento 

ao recurso e declara voto.

Embargos de declaração: opostos pelo recorrente, foram rejeitados pelo TJ/

SP, por unanimidade (e-STJ fl s. 436-441).

Recurso especial: alega ofensa aos arts. 4º, 8º e 20 da Lei n. 9.307/1996, 

arts. 2º, 51, VII e 54 do CDC, art. 3º da Lei n. 8.955/1994, art. 166, IV do 

CC, e arts. 114, 131, 165, 267, VI, 458, II, 525, 526 e 535, I e II do CPC/1973. 

Também alega a existência de dissídio jurisprudencial entre, de um lado, a 

decisão recorrida do TJ/SP e, de outro, do TJ/PR (Apelação Cível n. 900404-6, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

536

7ª Câmara Cível, Rel. Des. Antenor Demeterco Junior, j. 26.6.2012) e TJ/SC 

(TJSC – Apelação Cível n. 2005.013059-7, 1ª Câmara de Direito Comercial, 

Rel. Des. Ricardo Fontes, j. 22.10.2007). O recurso especial foi admitido pelo 

TJ/SP (e-STJ fl . 522).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): inge-se a controvérsia a 

defi nir a validade de compromisso arbitral fi rmado no bojo do contrato de 

franquia celebrado entre os litigantes. Para essa fi nalidade, cumpre analisar: 

(i) se as normas do CDC são aplicáveis aos contratos de franquia, regidos pela 

Lei n. 8.955/1994, o que atrairia a aplicação do art. 51, VII, do CDC; (ii) se 

os contratos de franquia são sujeitos ao que dispõe o art. 4º, § 2º, da Lei n. 

9.307/1996; e (iii) possibilidade de o Poder Judiciário analisar a validade do 

compromisso em função da doutrina do kompetenz-kompetenz.

I – Do alegado descumprimento ao art. 526 do CPC

Em matéria de preliminar, afasto a alegação da recorrente, a qual pugna 

pelo reconhecimento do não cumprimento ao disposto nos arts. 525 e 526 do 

CPC pela recorrida, considerando que a petição protocolizada perante o Juízo 

de 1º grau de jurisdição não foi acompanhada do comprovante de interposição 

do recurso e a ausência de peça obrigatória na formação do instrumento.

Conforme decidido pelo TJ/SP, não houve a demonstração de prejuízo à 

recorrente, o que está consonante com a jurisprudência do STJ sobre o assunto. 

Veja-se a decisão abaixo:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Violação do art. 525, I, 

do CPC. Falta de peça essencial ao agravo de instrumento. Ausência de 

prejuízo. Ampla defesa e contraditório plenamente exercidos. Apresentação de 

contrarrazões ao agravo de instrumento. Agravo regimental improvido.

1. As formalidades do artigo 525, inciso I, do CPC, têm a fi nalidade de propiciar 

ao tribunal a quo os meios necessários à cognição e viabilizar à parte contrária o 

exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso dos autos, a ora agravante apresentou espontaneamente suas 

contrarrazões ao agravo de instrumento, daí que nenhum prejuízo adveio para 

sua defesa.
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3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 757.075/SP, Terceira Turma, 

Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.3.2016)

II – Da não incidência do CDC aos contratos de franquia

Quanto à alegada incidência das normas protetivas prevista no CDC 

aos contratos de franquia, regidos pela Lei n. 8.955/1994, não assiste razão 

à recorrente, considerando que esta Terceira Turma já possui jurisprudência 

consolidada em sentido contrário ao exposto no recurso especial. Podemos 

indicar, por exemplo, o decidido no REsp 930.815/MT (Primeira Turma, Rel. 

Min. José Delgado, DJe 12.6.2007), assim ementado:

Direito Processual Civil. Competência. Foro de eleição. Contrato de franquia. 

Pedido de indenização. Competência territorial relativa. Decisão liminar de 

suspensão da cláusula de foro. Não configuração de hipótese de “urgência 

provisória”. Agravo de instrumento. Admissibilidade. Exceção de incompetência 

interposta por co-ré. Prevalência do foro de eleição. Recurso especial provido. 

Julgamento conjunto com REsp 1.087.7471/MT.

1.- A competência para a ação que visa à reparação de danos, fundada em 

responsabilidade contratual ou extracontratual deve ser proposta no local onde 

se produziu o dano não no domicílio do réu. Trata-se, no entanto, de competência 

territorial relativa que, portanto, pode ser derrogada por contrato, de modo a 

prevalecer o foro de eleição.

2.- Não desfaz a validade do foro de eleição a circunstância do ajuizamento da 

ação, decorrente de contrato de franquia, como ação indenizatória, porque esta 

sempre tem como antecedente a lide contratual.

3.- Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de franquia, 

não se acolhe a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro ao só 

argumento de tratar-se de contrato de adesão.

4.- Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, a incompetência 

relativa deve ser arguida pela parte interessada em exceção de incompetência 

e não nos próprios autos, mas essa regra não exclui a admissibilidade de agravo 

de instrumento interposto contra decisão que, em processo cautelar, antes da 

citação, liminarmente defere a suspensão da cláusula contratual de eleição de 

foro.

5.- Oferecimento de Exceção de Incompetência por có-reu, também 

sustentando a validade da cláusula de eleição de foro, não obsta o recurso de 

Agravo de Instrumento interposto por outro réu.

6.- Hipótese de “urgência provisória”, como a do “Juízo do Cartório” na sustação 

do protesto, não confi gurada e não julgada, no caso.
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7.- Recurso Especial a que se dá provimento (julgamento conjunto com o REsp 

1.087.471/MT).

Com base nessa premissa, é correta a afirmação segundo a qual, no 

contrato de franquia, não há uma relação de consumo tutelada pelo CDC, mas 

de fomento econômico, com o intuito de estimular as atividades empresariais 

do franqueado. Com entendimento semelhante, podemos citar, ainda, outras 

decisões da Terceira Turma, como os julgamentos do REsp 632.958/AL e do 

REsp 687.322/RJ abaixo ementados:

Civil e Processual. Contrato de franquia. Ação de rescisão cumulada com pedido 

indenizatório. Foro de eleição. Competência. Validade da cláusula. Código de Defesa 

do Consumidor. Inaplicabilidade à espécie. Hipossufi ciência não reconhecida. Matéria 

de fato e reexame contratual. Súmulas n. 5 e 7/STJ. Fundamento inatacado. Súmula n. 

283/STF. I. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito ao âmbito 

de incidência da Lei n. 8.078/1990, eis que o franqueado não é consumidor de 

produtos ou serviços da franqueadora, mas aquele que os comercializa junto a 

terceiros, estes sim, os destinatários fi nais. II. Situação, ademais, em que não restou 

comprovada a hipossufi ciência das autoras, que buscavam que a ação em que 

pretendem a rescisão do contrato e indenização tramitasse na comarca da sede 

de algumas delas, em detrimento do foro contratual, situado em outro Estado. III. 

Incidência à espécie das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. IV. Inaplicabilidade dos arts. 94, 

parágrafo 4º, e 100, IV, letra “d”, do CPC, seja por se situar o caso inteiramente fora 

dos seus contextos, seja por aplicável a regra do art. 111 da mesma lei adjetiva 

civil. V. Ausência de impugnação concreta a um dos fundamentos do acórdão, 

a atrair a vedação da Súmula n. 283 do Pretório Excelso. VI. Recurso especial 

conhecido pela divergência, mas desprovido.

(REsp 632.958/AL, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr., DJe 29.3.2010).

Contrato de fiança. Relação entre o franqueador e franqueado. Lei n. 

8.955/1994. Código de Defesa do Consumidor. Fiança. Exoneração.

1. A relação entre o franqueador e o franqueado não está subordinada ao 

Código de Defesa do Consumidor.

2. Afastando o acórdão a existência de moratória com base na realidade dos 

autos e em cláusula contratual, não há espaço para acolher a exoneração da fi ança, 

a teor das Súmulas n. 5 e 7 da Corte, ademais da falta de prequestionamento dos 

dispositivos indicados no especial.

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp 687.322/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, 

DJ 9.10.2006).
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Com fundamento nos precedentes mencionados acima, não há incidência 

das regras protetivas do CDC aos contratos de franquia e, portanto, não se 

admite a alegação de nulidade do compromisso arbitral com base no disposto 

no art. 51, VII, do CDC, que proíbe a utilização compulsória de arbitragem.

III – Do alcance do art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem

A controvérsia ganha contornos mais complexos, porém, a partir do 

momento que passamos a analisar o alcance do disposto no art. 4º, § 2º, da Lei 

n. 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), cuja redação é a seguinte:

Art. 4º (...)

§ 2º N os contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá efi cácia se o 

aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, 

com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, 

com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Compulsando os autos, percebe-se que a controvérsia se iniciou com 

a aplicação do mencionado § 2º do art. 4º da Lei de Arbitragem pelo juízo 

singular, que acarretou a declaração da cláusula compromissória. Assim, neste 

ponto específi co da controvérsia, é necessário avaliar: (a) se a franquia é um 

contrato de adesão a atrair os requisitos do mencionado dispositivo legal; e 

(b) se, por não se tratar de uma relação de consumo, o art. 4º, § 2º, da Lei de 

Arbitragem ainda é aplicável aos contratos de franchising.

Quanto ao primeiro item a ser analisado, podemos encontrar precedentes 

de diferentes turmas deste Superior Tribunal de Justiça que tratam da natureza 

do contrato de franquia ou franchising. Assim, no AgRg no Ag 746.597/RJ, 

discutindo-se acerca da incidência de impostos sobre serviços de qualquer 

natureza – ISS aos contratos de franquia, a Primeira Turma afi rmou que o 

franchising, em sua natureza jurídica, é “contrato típico, misto, bilateral, de prestações 

recíprocas e sucessivas com o fi m de se possibilitar a distribuição, industrialização ou 

comercialização de produtos, mercadorias ou prestação de serviços, nos moldes e forma 

previstos em contrato de adesão (Adalberto Simão Filho, Franchising, São Paulo, 3a 

ed., Atlas, 1998, págs. 36/42)”.

Na doutrina jurídica, ao comentar o § 2º do art. 4º da Lei de Arbitragem, 

CARLOS ALBERTO CARMONA apresenta a defi nição de contratos de 

adesão, o qual atrairia a aplicação do mencionado dispositivo normativo. Veja-se 

abaixo:
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Caracterizam-se os contratos de adesão pela desigualdade entre as partes 

contratantes: basicamente, uma das partes, o policitante, impõe à outra – o oblato 

– as condições e cláusulas que previamente redigiu. Não existe, assim, discussão 

a respeito do teor do contrato e suas cláusulas, de modo que o oblato cinge-se 

a anuir à proposta do policitante. Tais contratos supõem, antes de mais nada, a 

superioridade econômica de uma dos contratantes, que fi xa unilateralmente as 

cláusulas contratuais; o contratante economicamente mais fraco manifesta seu 

consentimento aceitando, pura e simplesmente, as condições gerais impostas 

pelo outro contratante; a proposta é, de regra, aberta a quem se interessar pela 

contratação; e a oferta é predeterminada, uniforme e rígida. (CARMONA, Carlos 

Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. São Paulo: Atlas, 

3ª ed., 2009, p. 106)

Assim, com fundamento na doutrina e nos julgamentos deste Superior 

Tribunal de Justiça, o contrato de franquia ou franchising é inegavelmente um 

contrato de adesão.

Quanto à diferenciação apresentada pela recorrida segundo a qual 

contratos “por adesão” são distintos de contratos “de adesão”, entendo que essa 

sutileza sintática é incapaz de representar alguma diferença semântica relevante, 

pois o Direito não trata de forma distinta essas duas supostas categorias. Nesse 

sentido, é relevante trazermos à colação o preciso ensinamento de NELSON 

NERY JUNIOR:

A doutrina faz distinção entre os contratos de adesão e os contratos por 

adesão. Aqueles seriam forma de contratar na qual o aderente não pode rejeitar 

as cláusulas uniformes estabelecidas de antemão, o que se dá, geralmente, 

com as estipulações unilaterais do Poder Público (v.g., cláusulas gerais para o 

fornecimento de energia elétrica). Seriam contratos por adesão aqueles fundados 

em cláusulas também estabelecidas unilateralmente pelo estipulante, mas que 

não seriam irrecusáveis pelo aderente: aceita-as, em bloco, ou não as aceita.

O Código de Defesa do Consumidor fundiu essas duas situações, estabelecendo 

um conceito único de contrato de adesão. Assim, tanto as estipulações unilaterais 

do Poder Público (“aprovadas pela autoridade competente”, art. 54, caput, CDC) 

como as cláusulas redigidas prévia e unilateralmente por uma das partes estão 

incluídas no conceito geral de contrato de adesão. (...)

O contrato de adesão não encerra novo tipo contratual ou categoria autônoma 

de contrato, mas somente técnica de formação do contrato, que pode ser aplicada 

a qualquer categoria ou tipo contratual, sempre que seja buscada a rapidez na 

conclusão do negócio, exigência das economias de escala. (grifos nossos) (Ada 

Pellegrini Grinover et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – comentado 

pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 622-623)
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Além de irrelevante para a resolução da controvérsia a distinção semântica 

entre contratos “de adesão” e aqueles “por adesão”, também não há embasamento 

jurídico para limitar o alcance o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996 

aos contratos representativos de relações de consumo.

Por outro lado, é claro que entre o disposto no art. 51, VII, do CDC e no 

§ 2º do art. 4º da Lei de Arbitragem há uma grande área de sobreposição, mas 

é inegável que ambos os dispositivos não se confundem e continuam a proteger 

bens jurídicos distintos.

Como visto na lição de NELSON NERY JUNIOR acima, o contrato de 

adesão é apenas uma técnica para a formação de contratos, quando exigências 

de economias de escala e de uniformização do produto ou serviço se impõem 

a determinado segmento econômico, mas não é tipo ou categoria autônoma de 

contrato. Não podemos, assim, limitar os contratos de adesão apenas às relações 

de consumo, pois, como visto acima, é pacífi co na jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça que os contratos de franquia não consubstanciam relações de 

consumo, mas utilizam essa técnica para a formação dos contratos.

Ao comentar especificamente o dispositivo em análise da Lei de 

Arbitragem, CARLOS ALBERTO CARMONA entende que sua função 

não é outra que não a de favorecer o contratante economicamente mais fraco, 

a fi m de evitar a imposição da arbitragem como mecanismo de solução de 

controvérsias, ao prever requisitos para a validade do compromisso arbitral em 

contratos de adesão. Assim, com o § 2º do art. 4º da Lei n. 9.307/1996, busca-

se evitar que a cláusula de compromisso arbitral seja incluída de forma leviana 

entre todas as demais cláusulas do contrato:

Como advertia René David (L’Arbitrage dans le Commerce International, Paris, 

Ed. Economia, 1982, p. 276), aquele que fi rma um compromisso sabe exatamente 

os limites da obrigação que assume, enquanto a cláusula compromissória pode 

passar despercebida no contrato principal que a contém, pois o interesse dos 

contratantes está centrado na qualidade e quantidade das mercadorias, seus 

preços, prazo de entrega, responsabilidade etc., de tal sorte que a cláusula 

compromissória, por mais importante que possa vir a ser um dia, corre o risco de 

não chamar a atenção dos contratantes. (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem 

e Processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. São Paulo: Atlas, 3ª ed., 2009, p. 107)

Essa questão foi lateralmente abordada no julgamento do REsp 1.169.841/

RJ, de minha relatoria, em que se analisou a possibilidade de utilização de 

arbitragem como forma de resolução de confl itos em relações de consumo. 
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Naquela oportunidade, afi rmamos que “ao mesmo tempo em que estabeleceu como 

regra geral a obrigatoriedade de se respeitar a convenção arbitral, a Lei n. 9.307/1996 

criou mecanismos para proteger o aderente que, ao fi rmar contrato de adesão, se vê 

impossibilitado de discutir as cláusulas contratuais, que lhe são impostas unilateralmente 

pelo proponente”. Essa proteção foi consubstanciada pelo art. 4º, § 2º, da Lei n. 

9.307/1996 que dispões sobre condição de efi cácia à cláusula de arbitragem em 

contratos de adesão. Ao fi nal, o REsp 1.168.841/RJ restou assim ementado:

Direito Processual Civil e Consumidor. Contrato de adesão. Convenção de 

Arbitragem. Limites e exceções. Arbitragem em contratos de financiamento 

imobiliário. Cabimento. Limites.

1. Com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em 

harmonia, três regramentos de diferentes graus de especifi cidade: (i) a regra 

geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes, 

com derrogação da jurisdição estatal; (ii) a regra específi ca, contida no art. 4º, § 2º, 

da Lei n. 9.307/1996 e aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a 

efi cácia da cláusula compromissória; e (iii) a regra ainda mais específi ca, contida no 

art. 51, VII, do CDC, incidente sobre contratos derivados de relação de consumo, 

sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a 

utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, 

§ 2º, da Lei n. 9.307/1996.

2. O art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da 

arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede que, 

posteriormente, diante de eventual litígio, havendo consenso entre as partes (em 

especial a aquiescência do consumidor), seja instaurado o procedimento arbitral.

3. As regras dos arts. 51, VIII, do CDC e 34 da Lei n. 9.514/1997 não são 

incompatíveis. Primeiro porque o art. 34 não se refere exclusivamente a 

fi nanciamentos imobiliários sujeitos ao CDC e segundo porque, havendo relação 

de consumo, o dispositivo legal não fi xa o momento em que deverá ser defi nida a 

efetiva utilização da arbitragem.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

Por força dessa regra específi ca, todos os contratos de adesão, mesmo 

aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de 

franquia, devem observar o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996.

IV – Da competência do Poder Judiciário para apreciar a validade de 

compromisso arbitral – princípio Kompetenz-Kompetenz

O acórdão recorrido afi rma que, havendo convenção de arbitragem, deve 

ser reconhecida a incompetência absoluta do Poder Judiciário para resolver a 
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controvérsia, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, conforme 

disposto no art. 267, VII, do CPC/1973. A Justiça Comum, prossegue o 

acórdão do TJ/SP, seria competente para examinar a questão apenas após a 

sentença arbitral.

No MC 14.295/SP (DJe 13.6.2008), decidi no mesmo sentido, afastando 

a competência do Poder Judiciário nas fases iniciais do procedimento de 

arbitragem, com a aplicação estrita do princípio kompetenz-kompetenz:

Como bem destacado pelo Tribunal local e, repise-se, não atacado pela 

requerente em seu recurso especial, questões atinentes à existência, validade e 

efi cácia da cláusula compromissória deverão ser apreciadas pelo árbitro, a teor do 

que dispõem os arts. 8º, parágrafo único, e 20, da Lei n. 9.307/1996.

A kompetenz-kompetenz (competência-competência) é um dos princípios 

basilares da arbitragem, que confere ao árbitro o poder de decidir sobre a sua 

própria competência, sendo condenável qualquer tentativa, das partes ou do juiz 

estatal, no sentido de alterar essa realidade. Em outras palavras, no embate com 

as autoridades judiciais, deterá o árbitro preferência na análise da questão, sendo 

dele o benefício da dúvida.

Dessa forma, a resolução de questões litigiosas fi ca a cargo do árbitro e, para 

isso, não exige a lei que o ato jurídico seja válido ou imune a nulidades ou causas 

supervenientes de inefi cácia, como se defende na espécie. Ao contrário, a questão 

litigiosa pode ser justamente a inefi cácia do ato jurídico. Nessas circunstâncias, 

a jurisdição arbitral não se desloca, pois legalmente é o árbitro quem detém 

competência para dirimir essas matérias assim como para decidir sobre sua 

própria competência.

Essa prioridade não apenas se perfila com os princípios que circundam o 

instituto da arbitragem e com a sistemática introduzida pela Lei n. 9.703/1996, que 

se censuram atos de protelação ou afastamento do rito arbitral, como também 

assegura a proposta de tornar o procedimento, uma vez eleito pelas partes, uma 

alternativa segura e incontornável de resolução de confl itos, limitando a atuação 

do Poder Judiciário à execução da sentença arbitral.

Desde então, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça mostrou 

algum abrandamento com o mencionado princípio. Assim, veja-se o julgado no 

REsp 1.082.498/MT (Quarta Turma, Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJe 

4.12.2012), em cuja ementa verifi ca-se o seguinte:

2. Ademais, em face da recusa do tribunal arbitral pela parte convocada, é 

inconteste a competência do órgão do Poder Judiciário para fazer valer a vontade 

previamente manifestada na cláusula compromissória, inexistindo a possibilidade 

de recusa à prestação jurisdicional, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição da 
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República, mormente por se tratar de questão anterior à instauração da instância 

alternativa, a qual, somente a partir desse momento, terá a exclusividade na 

apreciação da lide.

4. Por isso que, uma vez acionado para proceder à execução específi ca da 

cláusula compromissória, deve o Juízo prolatar sentença contendo os elementos 

necessários à instalação da arbitragem, consoante procedimento preconizado 

pelo art. 7º da Lei n. 9.370/1996, em vez de extinguir de ofício o processo sem 

resolução de mérito.

Essa modulação do princípio competência-competência foi notada pela 

doutrina jurídica, a qual comenta sobre a hipótese de análise de nulidades 

identifi cadas prima facie pelo Poder Judiciário:

Sob essa perspectiva, pode-se afi rmar que se está em presença de situação 

similar (muito embora distinta) à análise prima facie da convenção de arbitragem 

(que pode se dar pelo Poder Judiciário ou pela instituição administradora 

do procedimento arbitral, conforme o caso). Esta também pode levar, em 

alguns casos, se não à inaplicabilidade, pelo menos à modulação do princípio 

competência-competência, quando reste absolutamente evidente e inequívoca, 

ainda que mediante mera análise perfunctória (“prima facie”), a inexistência, 

invalidade ou inefi cácia da convenção de arbitragem no caso concreto. (Maíra de 

Melo Vieira. Execução específi ca de cláusula compromissória vazia e competência-

competência: revisitando regras elementares à luz da decisão do STJ no REsp 

1.082.498/MT. In Arnoldo Wald (Coord.). Revista de arbitragem e mediação. v. 38, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./set. 2005, p. 374)

Mais recentemente o tema voltou a ser objeto de discussão neste Superior 

Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp 1.278.852/MG, e, apesar 

de, à primeira vista, parecer que a exceção ao kompetenz-kompetenz ocorre 

apenas nos compromissos arbitrais “em branco” (quando a cláusula se limita a 

afi rmar que litígio entre as partes será resolvido por arbitragem), fi cou aberta 

a possibilidade de atuação do Poder Judiciário em outras hipóteses, quando 

houver a necessidade de apreciação de questões anteriores e necessárias à 

instauração do juízo arbitral. Fora esses casos excepcionais, de acordo com o 

decidido na REsp 1.278.852/MG, há uma alternância de competência entre 

os órgãos arbitrais e judiciais relativamente às questões inerentes à existência, 

validade, extensão e efi cácia da convenção.

Essa alternância de competências já era reconhecida pela doutrina jurídica, 

mais uma vez na lição de CARLOS ALBERTO CARMONA, a qual aponta 

hipóteses em que ocorrerão possíveis inconvenientes:
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A atribuição de poderes ao árbitro para regular seus próprios poderes, porém, 

resolve apenas parte do problema, pois, em algumas hipóteses, caberá ao juiz 

togado lidar com a questão da existência, validade e efi cácia da convenção de 

arbitragem. Isso ocorrerá como já se viu, nos casos d art. 7º da Lei, e também 

quando o réu, citado para os termos de uma demanda, arguir exceção de 

compromisso, sem esquecer que, quanto à cláusula arbitral, poderá o juiz, de 

ofício, reconhecendo sua validade, extinguir o processo, remetendo as partes à 

via arbitral para solucionar seu litígio. Percebe-se, portanto, que o ordenamento 

brasileiro – à semelhança do que ocorreu na Itália – não estabelece uma 

competência exclusiva do árbitro para resolver todo e qualquer ataque à convenção 

de arbitragem, o que naturalmente poderá criar inconvenientes de difícil solução (...)

A forma mais sensata de resolver este tipo de impasse será suspender o processo 

arbitral até a decisão, pelo juiz togado, da questão preliminar que lhe terá sido 

submetida, até porque, ao fi nal e ao cabo, tocará ao juiz togado enfrentar a questão 

da validade da convenção de arbitragem na demanda, que será certamente movida 

pela parte resistente com base no art. 21 da Lei. (CARMONA, Carlos Alberto. 

Arbitragem e Processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. São Paulo: Atlas, 3ª ed., 

2009, p. 176. Grifos nossos).

Como podemos verifi car, a solução apontada pela lição acima privilegia, 

inclusive, a atuação jurisdicional em detrimento da arbitral quando se discute 

a validade da convenção de arbitragem na demanda, em claro desprestígio ao 

princípio da competência-competência.

Retornando ao precedente estabelecido pelo REsp 1.278.852, é importante 

considerarmos que, naquele caso, a convenção arbitral foi inserida em transação 

implementada e homologada em Juízo, sendo essa orientação tomada em outras 

decisões, como nos REsps 1.283.388/MG e 1.327.085/MG, com o seguinte teor:

A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no mesmo rumo da tese 

defendida nas razões do especial, no sentido de que a alegação de nulidade da 

cláusula arbitral instituída em acordo judicial homologado deve ser submetida, 

em primeiro lugar, à decisão do próprio juízo arbitral.

Essa ressalva é relevante, pois neste recurso especial não estamos a discutir 

uma cláusula arbitral instituída em acordo judicial devidamente homologado 

pelo Poder Judiciário, mas de uma cláusula compromissória estabelecida em 

contrato de adesão, celebrada sem requisitos legais estabelecidos pelo art. 4º, § 

2º, da Lei de Arbitragem.

Além disso, devemos mencionar que o princípio da kompetenz-kompetenz 

também foi revisto na Alemanha, que é apontada como a origem do princípio 
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da autonomia da cláusula compromissória e o da competência do tribunal 

arbitral para decidir sobre sua própria competência. Essa revisão foi feita pelo 

Bundesgerichthof – BGH, equivalente alemão a este Superior Tribunal de Justiça, 

na decisão do III ZR 265/03, de 13.1.2005, cuja decisão encontra-se abaixo, em 

tradução livre:

a) após a entrada em vigor da nova lei de regulamentação do processo arbitral, 

é vedado às partes de um compromisso arbitral estabelecer uma Kompetenz-

Kompetenz que tenha como consequência a vinculação dos tribunais estatais 

ao julgamento do tribunal arbitral; b) em razão de uma cláusula Kompetenz-

Kompetenz, antes de uma decisão sobre a validade da cláusula compromissória, o 

tribunal estatal não está obrigado a esperar a decisão do tribunal arbitral sobre a 

competência (§ 1.040 Abs. 1 Satz 1 ZPO [Código de Processo Civil Alemão]; c) um 

acordo arbitral com a participação de um consumidor pode ser pactuado através 

de um contrato padronizado, desde que as exigências de forma do § 1.031 Abs. 

5 ZPO sejam atendidas. Não é exigível que, da parte do usuário, haja um especial 

interesse na instalação do tribunal arbitral.

Não se desconhece do julgamento no REsp 1.602.696-PI (rel. Min. Moura 

Ribeiro, julgado em 9.8.2016, DJe 16.8.2016), em se concedeu prioridade ao 

juízo arbitral para analisar a validade de cláusula compromissória, ementado da 

seguinte forma:

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Resilição de contrato de distribuição 

e revenda de bebidas. Recurso manejado sob a égide do CPC/1973. Alegação 

de ofensa aos art. 131, 165, 458 e, 535 do CPC/1973. Omissão ou contradição 

inexistentes. Acórdão devidamente fundamentado. Arbitragem. Inexistência de 

ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9.3.2016: Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há falar em violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC/1973 quando 

o Tribunal de origem resolveu fundamentadamente as questões pertinentes ao 

litígio, mostrando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e 

fundamentos expendidos pelas partes.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do SE n. 5.206 AgR, proclamou 

que a Lei da Arbitragem é constitucional e que parte ao fi rmar contrato com 

previsão de cláusula compromissório não ofende o art. 5º, XXXV, da CF/1988.
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4. As questões relacionadas à existência de cláusula compromissória válida 

para fundamentar a instauração do Juízo arbitral deve ser resolvido, com primazia, 

por ele, e não pelo Poder Judiciário.

5. O STJ tem orientação no sentido de que nos termos do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei de Arbitragem a alegação de nulidade da cláusula arbitral, bem 

como, do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à 

decisão do próprio árbitro, sendo prematura a apreciação pelo Poder Judiciário. 

Precedentes.

6. Cuidando-se de cláusula compromissória cheia, na qual foi eleito o órgão 

convencional de solução do confl ito, deve haver a instauração do Juízo arbitral 

diretamente, sem passagem necessária pelo Judiciário.

7. Recurso especial provido.

A contradição entre o julgado mencionado acima e o presente é, no 

entanto, meramente aparente. Como regra geral, a jurisprudência desta Corte 

Superior indica a prioridade do juízo arbitral para se manifestar acerca de 

sua própria competência e, inclusive, sobre a validade ou nulidade da cláusula 

arbitral.

Toda regra, porém, comporta exceções para melhor se adequar a situações 

cujos contornos escapam às situações típicas abarcadas pelo núcleo duro da 

generalidade e que, pode-se dizer, estão em áreas cinzentas da aplicação do 

Direito.

Obviamente, o princípio kompetenz-kompetenz deve ser privilegiado, 

inclusive para o indispensável fortalecimento da arbitragem no País e sua 

aplicação no REsp 1.602.696-PI é irretocável. Por outro lado, é inegável a 

finalidade de integração e desenvolvimento do Direito a admissão na 

jurisprudência desta Corte de cláusulas compromissórias “patológicas” – 

como os compromissos arbitrais vazios no REsp 1.082.498/MT mencionado 

acima e aqueles que não atendam o requisito legal específi co (art. 4º, § 2º, da 

Lei n. 9.307/1996) que se está a julgar neste momento – cuja apreciação e 

declaração de nulidade podem ser feitas pelo Poder Judiciário mesmo antes 

do procedimento arbitral. São, assim, exceções que permitem uma melhor 

acomodação do princípio competência-competência a situações limítrofes à 

regra geral de prioridade do juízo arbitral.

Levando em consideração todo o exposto, o Poder Judiciário pode, nos 

casos em que prima facie é identifi cado um compromisso arbitral “patológico”, 

i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula instituidora da 
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arbitragem, independentemente do estado em que se encontre o procedimento 

arbitral.

Forte nessas razões, dou provimento ao recurso especial, para reformar o 

acórdão recorrido e restabelecer a decisão interlocutória do Juízo de 1º grau de 

jurisdição (e-STJ fl . 324), que declarou a nulidade da cláusula arbitral contida 

no contrato celebrado entre recorrente e recorrida, por ausência dos requisitos 

legais previstos no art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996.

RECURSO ESPECIAL N. 1.602.696-PI (2015/0238596-1)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Ambev S.A

Advogados: Élzio José Raulino Amaral e outro(s) - PI003443

Leonardo Montenegro Cocentino e outro(s) - PE032786

Antonio Claudio Portella Serra e Silva - PI003683B

Andre Tavares Accioly de Oliveira e outro(s) - RJ196477

Recorrido: Cosme e Vieira Ltda

Advogados: Ricardo Ilton Correia dos Santos e outro(s) - PI003047

José Francisco Paes Landim - DF000391

Marcelo Alves de Paula e outro(s) - PI008521

Hugo Napoleão do Rego Neto e outro(s) - DF018433

EMENTA

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Resilição de contrato 

de distribuição e revenda de bebidas. Recurso manejado sob a égide 

do CPC/1973. Alegação de ofensa aos art. 131, 165, 458 e, 535 

do CPC/1973. Omissão ou contradição inexistentes. Acórdão 

devidamente fundamentado. Arbitragem. Inexistência de ofensa ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos 

do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ 
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na sessão de 9.3.2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há falar em violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do 

CPC/1973 quando o Tribunal de origem resolveu fundamentadamente 

as questões pertinentes ao litígio, mostrando-se dispensável que venha 

examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas 

partes.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do SE n. 5.206 

AgR, proclamou que a Lei da Arbitragem é constitucional e que a 

parte, ao fi rmar contrato com previsão de cláusula compromissória, 

não ofende o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4. As questões relacionadas à existência de cláusula compromissória 

válida para fundamentar a instauração do Juízo arbitral deve ser 

resolvido, com primazia, por ele, e não pelo Poder Judiciário.

5. O STJ tem orientação no sentido de que nos termos do art. 

8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem a alegação de nulidade 

da cláusula arbitral, bem como, do contrato que a contém, deve ser 

submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, sendo 

prematura a apreciação pelo Poder Judiciário. Precedentes.

6. Cuidando-se de cláusula compromissória cheia, na qual foi 

eleito o órgão convencional de solução do confl ito, deve haver a 

instauração do Juízo arbitral diretamente, sem passagem necessária 

pelo Judiciário.

7. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Após o indeferimento do pedido de adiamento (Pet. 373.453/2016), vistos, 

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

os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, em dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.
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Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha (Presidente), Paulo de Tarso 

Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Dra. Maricí Giannico, pela parte recorrente: Ambev S.A

Brasília (DF), 9 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 23.9.2016

* Republicado por ter saído com incorreção no DJe do dia 16.8.2016.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Cuida-se de agravo de instrumento 

(Processo n. 2014.0001-004482-8) com pedido de efeito ativo interposto por 

Cosme e Vieira Ltda. (Cosme), por não se conformar com a negativa de prestação 

jurisdicional por parte do Juiz de Direito da Comarca de Bom Jesus - PI que, 

passados mais de trinta dias, não apreciou o pedido liminar que formulou nos 

autos da ação cautelar inominada (Processo n. 0000159-48.2014.8.18.0042) que 

ajuizou contra a Ambev S.A. (Ambev), visando suspender os efeitos da resilição 

de contrato de distribuição e revenda de bebidas que celebraram.

Cosme narrou que em razão de o contrato ter cláusula de exclusividade, 

expandiu e investiu para atender o compromisso ajustado de modo que o 

rompimento do vínculo foi abrupto e descabido.

Defendeu o cabimento do agravo de instrumento contra ato omissivo 

do juiz e sustentou a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, 

bem como postulou a continuidade da vigência do contrato de distribuição e 

revenda de bebidas que tem com a Ambev desde 1992, até o julgamento da ação 

principal que será proposta.

O Desembargador Relator do recurso concedeu, em parte, a liminar 

requerida para atribuir efeito ativo ao agravo para manter o contrato, sob pena 

de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (e-STJ, fl s. 1.002/1.006).

A AMBEV interpôs agravo regimental no qual alegou (1) a incompetência 

absoluta do Poder Judiciário para exame da medida cautelar, do efeito ativo e do 

agravo interposto, pois existe cláusula compromissória no contrato e o processo 

arbitral já está em curso; (2) a nulidade da decisão porque não se manifestou 
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sobre as suas alegações nas contrarrazões do agravo; (3) que o recurso era 

incabível, pois o Juízo a quo não se manifestou quanto à ação cautelar, haja 

vista a inexistência de decisão interlocutória; (4) a ocorrência de supressão 

de instância; (5) a existência de litispendência; (6) a validade da resilição do 

contrato de distribuição; e, (7) inexistência dos requisitos para a concessão do 

efeito ativo.

O Relator revogou os efeitos da multa fi xada até ulterior deliberação 

(e-STJ, fl s. 1.063/1.065)

O Tribunal de Justiça do Piauí negou provimento ao agravo regimental da 

Ambev e manteve a decisão que concedeu o efeito ativo, em acórdão que recebeu 

a seguinte ementa:

Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Atribuição de efeito suspensivo 

ativo. Agravo regimental. Resilição unilateral de contrato. Violação da cláusula de 

exclusividade. Cláusula compromissória. Juízo arbitral. Descabimento do recurso 

de agravo. Preliminares de litispendência e incompetência do Poder Judiciário - 

Afastadas. Recurso conhecido e provido.

1. Nas razões de agravar a recorrente afi rma que ajuizou ação cautelar com 

pedido de liminar requerendo a suspensão dos efeitos da resilição unilateral do 

contrato de distribuição e revenda de bebidas, postulando a manutenção do 

instrumento contratual, nos termos em que foi pactuado. Destacou que em razão 

do pacto, com cláusula de exclusividade expandiu e investiu unicamente para 

atender ao compromisso fi rmado. Diz que ajuizou a ação cautelar em 12.4.2014 

e que decorrido mais de 30 (trinta) dias, o juiz a quo não proferiu qualquer 

despacho.

2. Nas razões do regimental e da contraminuta a Recorrida levanta questões de 

ordem pública, entre elas a litispendência e a incompetência da Justiça Comum 

para processo e julgamento do feito, além da inadmissibilidade do agravo por 

inexistência de decisão de cunho decisório.

3. A decisão objeto do regimental, encartada às fl s. 928/932, foi conclusiva pela 

atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso de Agravo de instrumento para 

restabelecer o pacto contratual fi rmado entre as empresas litigantes.

4. É cediço que a não apreciação imediata do pedido de antecipação de tutela 

há a possibilidade de vir o agravante, a sofrer prejuízos de difícil reparação, 

decorrente da incidência do tempo no processo, contrapondo-se aos princípios 

constitucionais insculpidos no art. 5º, incisos XXXV - não apreciação de lesão 

ou ameaça a direito; LV - garantia da ampla defesa, com os meios e recursos 

inerentes; e, LXXVIII - demora na prestação jurisdicional.

5. Abarcando esses postulados constitucionais, se a parte pretende uma 

concessão de tutela de urgência onde o objeto do pedido implica em risco 
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ao interessado, a negativa imediata da prestação jurisdicional consiste 

implicitamente num indeferimento da pretensão, fato este que autoriza o tribunal 

a conhecer do recurso.

6. Nas razões do Agravo regimental, Companhia de Bebidas da América - 

AMBEV invoca a prejudicial de incompetência absoluta do Poder Judiciário para 

dirimir o confl ito, porquanto decorrente de relação contratual que estabelece 

cláusula de estabelecimento de Juízo arbitral, destacando que já existe litígio 

pendente de julgamento perante o juízo arbitral relacionada à mesma causa de 

pedir.

7. Em verdade, o procedimento arbitral se constitui em opção para a solução 

de controvérsias relativas a bens disponíveis. Mesmo assim, o estabelecimento 

da arbitragem não afasta o jurisdicionado a tutela do Estado, sendo uma escolha 

com base na autonomia da vontade das partes.

8. Desse modo, não havendo mais interesse no julgamento pela via 

da arbitragem e renunciando as partes à cláusula compromissória, poderão 

a qualquer momento recorrer a solução do litígio pela via estatal, mormente 

porque a Constituição Federal instituiu o monopólio estatal da jurisdição, fi xado 

no art. 5º, inciso XXXV, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito.

9. É de destacar que não existe na lei de arbitragem nenhum dispositivo que 

imponha a utilização desse procedimento, assim como inexiste norma que proíbe 

as partes de irem ao Judiciário para resolver seus confl itos.

10. Mesmo existindo litígio entre os contratantes submetido ao juízo arbitral, 

embora envolvendo o mesmo pedido e causa de pedir, esse fato não confi gura 

litispendência por não existir ação em trâmite perante a jurisdição estatal.

11. A empresa Cosme e Vieira Ltda., ingressou com Ação Cautelar com 

pedido de antecipação de tutela visando restabelecer os efeitos do contrato de 

distribuição e revenda de bebidas que celebrou com a empresa Companhia de 

Bebidas das Américas - AMBEV.

12. Extrai-se do processo que o rompimento do contrato na forma como foi 

feito, resulta em prejuízos econômicos e fi nanceiros em detrimento aos interesses 

da Agravante, posto que essa empresa efetivou investimento para atender as 

expectativas geradas em função da assinatura do aditivo de continuidade do 

contrato.

13. Por outro lado, é de se acentuar que a empresa Agravada, Ambev, não 

demonstrou, tampouco comprovou a existência de motivos relevantes para a 

rescisão do contrato.

14. Destaque-se que a pretensão deduzida pela Agravante, empresa Cosme 

e Vieira Ltda., não diz como a revisão dos termos do contrato, mas a sua 

manutenção, nas condições em que vinha sendo praticado.
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15. A decisão agravada regimentalmente pela empresa Ambev, apenas e tão 

somente, manteve os termos do contrato a despeito da ruptura do pacto no atual 

estágio se resvala em prejuízo irreparável e de difícil reparação para a empresa 

Agravante - Cosme e Vieira Ltda. Em vista disso, essa decisão deve prevalecer uma 

vez que amparada pela regra processual de regência.

16. Importa destacar que não consta do presente recurso elementos que dêem 

certeza quanto a eventual impacto em relação a direitos de terceiros. Assim, 

visando preservar o princípio constitucional do contraditório e a regra do art. 472 

do CPC, ressalto que a execução da decisão concessiva do efeito suspensivo ativo 

não deverá resultar em prejuízo para outrem, sejam pessoais físicas ou jurídicas 

que por ventura mantenham relação com as empresas contendoras.

17. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido e Agravo 

regimental improvido, por votação unânime (e-STJ, fl s. 1.144/1.147)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 

1.242/1.248).

Inconformada, AMBEV interpôs o presente recurso especial com 

fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual alega ofensa 

aos arts. 131, 165, 219, 267, V, 273, 301, §§ 1º e 3º, 458, 471, 473, 496, 512, 

504, 522, 525, I, 527, III, 535 e 798, todos do CPC/1973, 1º, 3º, 4º, caput e § 

2º, 6º, parágrafo único, 19, 21 e 22 da Lei da Arbitragem (9.307/1996), além de 

dissídio jurisprudencial.

Alegou, em preliminar, que o Tribunal a quo, apesar dos embargos 

declaratórios, não esclareceu pontos fundamentais para o deslinde da 

controvérsia, permanecendo omisso.

Quanto ao mérito, em síntese, afi rmou que (1) o agravo de instrumento 

não era cabível porque não existiu decisão interlocutória; (2) a eleição da 

arbitragem pelas partes para solução dos confl itos decorrentes da avença torna 

o Juízo Arbitral, e só ele, o competente para decidir sobre as questões relativas 

à validade e à efi cácia da cláusula compromissória, não podendo o Tribunal 

a quo fazê-lo; (3) ocorreu a litispendência, haja vista que a Cosme, apesar de 

ter concordado com a cláusula compromissória, propôs três ações cautelares 

visando a tutela do caso concreto, das quais, duas ainda se encontram em curso e 

tramitando perante juízos distintos; (4) o agravo não poderia ter sido conhecido 

porque os autos não foram instruídos com a cópia da decisão agravada; e, (5) não 

estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 

1.323/1.329).
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O apelo nobre foi inadmitido na origem, razão pela qual foi interposto 

agravo regimental em recurso especial, ao qual neguei provimento em razão da 

incidência da Súmula n. 126 do STJ.

No julgamento do agravo regimental interposto pela Ambev, reconsiderei a 

decisão agravada e dei provimento ao recurso para melhor exame da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): O recurso comporta acolhimento.

(1) Da inaplicabilidade do NCPC.

De plano, vale pontuar que a disposições do  NCPC, no que se refere aos 

requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto 

ante os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do 

STJ na sessão de 9.3.2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(2) Da alegada ofensa aos arts. 131, 165, 458 e 535, I e II, do CPC/1973.

A Ambev afi rma que apesar da oposição dos embargos de declaração, o 

Tribunal a quo não se manifestou sobre os vícios apontados nos aclaratórios e 

não fundamentou o acórdão impugnado.

Não há falar em omissão ou ausência de fundamentação do acórdão 

recorrido que apreciou as questões que lhe foram submetidas, embora de forma 

desfavorável a pretensão da Ambev.

No mais, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todos 

os questionamentos formulados pelas partes, cabendo-lhe, apenas, indicar 

a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as 

peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu.

O Tribunal a quo, de forma clara, fundamentada e sufi ciente, consignou 

expressamente que (1) a postergação da apreciação da medida urgente pelo 

Juízo a quo desafi ava a interposição do recurso de agravo de instrumento; (2) 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 417-580, julho/setembro 2016 555

o Poder Judiciário era competente para dirimir confl ito decorrente de relação 

contratual que estabeleceu na cláusula compromissória; (3) o estabelecimento 

da arbitragem não afasta o jurisdicionado da tutela do Estado; (4) as partes 

podem renunciar à cláusula compromissória a qualquer momento; (5) não há 

cláusula compromissória válida para justifi car a instauração do juízo arbitral; e, 

(6) inexiste litispendência, ou seja, resolveu as questões que lhe foram devolvidas 

com a aplicação do direito que entendeu cabível ao caso, de modo que não 

se traduz em omissão ou ausência de fundamentação, a motivação contrária 

ao interesse da parte, razão pela qual não há se falar em ofensa aos referidos 

dispositivos do CPC/1973.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

Processo Civil. Agravo regimental em recurso especial. Cumprimento de 

sentença. Decisão do juiz da causa. Inexistência de conteúdo decisório e de 

gravame para a parte. Irrecorribilidade. Jurisprudência do STJ. Violação dos arts. 

165, 458 e 535 do CPC. Não ocorrência.

1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do 

CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e sufi ciente, sobre os 

pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.

2. O que distingue o despacho da decisão interlocutória impugnável via 

agravo de instrumento é a existência ou não de conteúdo decisório e de gravame 

para a parte. Jurisprudência do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.309.949/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado aos 5.11.2015, DJe de 12.11.2015, sem destaque no original).

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

regimental no recurso especial. Responsabilidade civil. Dano moral. Publicação de 

matéria jornalística ofensiva à honra da parte autora. Dano moral caracterizado. 

Violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC. Omissão e falta de fundamentação 

inexistentes. Ofensa aos arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil. Ato ilícito e nexo 

de causalidade comprovados. Pleito de revisão do quantum. Desnecessidade. 

Verba fi xada em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Reforma do julgado. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Dissídio jurisprudencial. 

Não comprovado.

1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC quando o Tribunal de 

origem resolveu fundamentadamente as questões pertinentes ao litígio, mostrando-

se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos 

expendidos pelas partes.
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[...]

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.422.943/RJ, da minha relatoria, Terceira Turma, julgado aos 

20.10.2015, DJe de 11.11.2015, sem destaque no original).

No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 629.682/SP, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado aos 16.4.2015, DJe de 30.4.2015 e 

AgRg no AREsp n. 566.381/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado aos 16.10.2014, DJe de 23.10.2014.

Cabe o registro que o Tribunal a quo, no julgamento dos embargos de 

declaração, entendeu como prequestionados os seguintes dispositivos legais 

elencados nos aclaratórios: arts. 512, 522, 525, III, 5º, XLV, da CF/1988 e 1º, 3º, 

4º, caput, 6º, parágrafo único, 8º, caput e parágrafo único, 19, 21 e 22 da Lei de 

Arbitragem (Lei n. 9.307/1996).

(3) Da alegada ofensa aos arts.1º, 3º, 4º, caput e § 2º, 6º, parágrafo único, 19, 

21 e 22 da Lei da Arbitragem (Lei n. 9.307/1996).

Os referidos dispositivos assim dispõem:

Art. 1º. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para 

dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

Art. 3º. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao 

juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula 

compromissória e o compromisso arbitral.

Art. 4º. A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo 

estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refi ra.

§ 2º. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá efi cácia se o 

aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, 

com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, 

com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Art. 6º. Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, 

a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à 

arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante 

comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, 

fi rmar o compromisso arbitral.

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, 

recusar-se a fi rma o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda 
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em juízo a fi m de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial 

para esse fi m.

Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo 

árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários.

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na 

convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral 

institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao 

próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento.

Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, 

ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que 

julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício.

A Ambev afi rma a incompetência do Poder Judiciário para julgar a causa, 

com o fundamento de que as partes, ao celebrarem a avença, acordaram que 

todo e qualquer litígio relacionado ao contrato de revenda e distribuição de 

bebidas seria dirimido por arbitragem, a ser realizada em São Paulo, de acordo 

com as regras do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio 

Brasil-Canadá.

Sustenta que, aos 18.11.2013, deu início ao Procedimento Arbitral (n. 

69/2013/SEC03); aos 3.6.2014, foi regularmente constituído o Tribunal 

Arbitral, se instaurando a arbitragem nos termos do art. 19 da Lei n. 9.307/1996; 

e, a partir daí, não mais se justifi caria a atuação estatal.

Assegura que as partes em litígio não são hipossufi cientes e que o contrato 

celebrado entre elas não era de adesão, pois estabeleciam uma relação comercial 

complexa e específi ca que compreendia a revenda e a distribuição de bebidas no 

Estado do Piauí, o que exigiu longos debates, concessões e negociações para que 

a relação fosse equilibrada.

Assevera que nos termos do art. 8º da Lei n. 9.307/1996 caberá ao árbitro 

decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, 

da validade e da efi cácia da convenção de arbitragem e do contato que contenha 

a cláusula arbitral.

Assiste razão a Ambev, num particular, como a seguir se verá.

Colhe-se dos autos que as partes celebraram aos 24.7.1992 contrato 

de revenda e distribuição de bebidas alcoólicas (e-STJ, fl s. 433/438) e, que, 

após a realização de vários termos aditivos (e-STJ, fl s. 139/143, 370/371 e 

510/511), notifi cações extrajudiciais denunciando o contrato (e-STJ, fl s. 149 
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e 150) e, inclusive a celebração de instrumento particular de distrato (e-STJ, 

fl s. 151/156), a relação comercial entre eles perdurou até 13.1.2014, após o 

transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notifi cação 

extrajudicial que denunciou o contrato, realizada aos 24.6.2013 (e-STJ, fl . 460), 

pois a Ambev deixou de fornecer as mercadorias objeto do ajuste.

Inconformado com o fim da relação contratual, COSME ajuizou no 

Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Bom Jesus - PI, aos 6.2.2014, 

ação cautelar inominada com pedido de liminar (Processo n. 0000159-

48.2014.8.18.0040) contra a Ambev, visando suspender os efeitos da resilição 

unilateral do ajuste, com o fundamento de que o rompimento imotivado lhe 

causou sérios prejuízos, pois muito investiu muito para atender a revenda dos 

produtos da requerida (e-STJ, fl s. 44/57).

 Com o argumento de que o juiz singular demorou na apreciação do pedido 

liminar, Cosme interpôs agravo de instrumento e obteve decisão suspendendo os 

efeitos da quebra unilateral do contrato de distribuição, até o julgamento da 

ação principal que seria ajuizada.

O Juízo a quo cumprindo a decisão do relator do agravo, determinou a 

notifi cação da Ambev, aos 22.4.2014, para manter o contrato e contestar o 

pedido da Cosme (e-STJ, fl . 224).

A Ambev, então, aos 9.4.2014, contestou e apresentou exceção de 

incompetência (e-STJ, fl s. 234/242 e 248/285), tendo afi rmado a incompetência 

da Comarca de Bom Jesus para o processamento da ação, porque estava em 

curso processo arbitral na Câmara do Comércio Brasil-Canadá para resolver os 

litígios decorrentes do contrato que havia entre eles, em razão da existência de 

cláusulas compromissórias nos aditivos contratuais.

Com a cassação da liminar pelo relator do agravo de instrumento 

(Processo n. 2014.0001.001586-5), a Cosme pugnou pela apreciação do pedido 

cautelar pelo Juízo da Comarca de Picos. Novamente diante da inércia dele, 

foi interposto, aos 27.6.2014, outro agravo de instrumento com pedido de 

efeito ativo, objeto do presente recurso especial que, como dito no relatório, foi 

provido.

Ocorre que antes do ajuizamento da ação cautelar pela Cosme perante 

o Juízo da Comarca de Picos, aos 18.11.2013, a Ambev formulou pedido de 

instauração de arbitragem ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara 

de Comércio Brasil - Canadá (Processo Arbitral n. 69/2013/SEC3), em 

decorrência da existência de cláusula compromissória prevendo a resolução dos 
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confl itos em decorrência da extinção do contrato fi rmado entre eles (e-STJ, fl s. 

416/425).

Notifi cada para a instauração da arbitragem, a Cosme, aos 12.12.2013, 

apresentou resposta e reconvenção, tendo alegado, em síntese, a inexistência 

de convenção de arbitragem e pediu que se apurassem os danos emergentes, 

lucros cessantes e danos morais que lhe foram causados pela Ambev (e-STJ, fl s. 

469/484).

A Presidência da Câmara do Comércio Brasil-Canadá aos 17.1.2014, 

diante da existência de questões que exigiam produção de prova, determinou 

o prosseguimento com a arbitragem e ressalvou o direito da parte apresentar a 

arguição sobre a validade da cláusula arbitral ao Tribunal Arbitral, uma vez ele 

constituído (e-STJ, fl s. 501/502).

O Tribunal Arbitral foi declarado constituído aos 6.5.2014 (e-STJ, fl. 

634) e o Termo de Arbitragem foi celebrado aos 3.6.2014 (e-STJ, fl s. 954/964), 

ou seja, antes da decisão do Relator do Agravo de Instrumento (Processo n. 

2014.0001.004482-8), que atribuiu efeito ativo ao recurso para manter os 

termos do contrato e sob pena de multa diária em caso de descumprimento 

(e-STJ, fl s. 1.002/1.006), mantida pela Tribunal a quo, como antes visto.

A controvérsia consiste em saber se a existência de cláusula compromissória 

na relação contratual mantida entre as partes, apesar da instauração do 

procedimento arbitral, retira da Justiça comum a competência para examinar o 

litígio que lhe foi submetido, passando ao Juízo arbitral, com primazia, a análise 

da validade e da efi cácia da cláusula compromissória.

O Tribunal local entendeu que tinha competência e decidiu as questões 

postas no agravo de instrumento com os seguintes fundamentos:

Nas razões do Agravo regimental, Companhia de Bebidas das Américas - 

AMBEV invoca a prejudicial de incompetência absoluta do Poder Judiciário 

para dirimir o confl ito, porquanto decorre de relação contratual que estabelece 

cláusula de estabelecimento de Juízo arbitral, destacando que já existe litígio 

pendente de julgamento perante o juízo arbitral relacionada à mesma causa de 

pedir.

Constituído o tribunal arbitral, nos termos alegado, este se mostra como 

órgão competente para apreciar as medidas de urgência envolvendo as partes 

contratantes.

O procedimento arbitral é, na verdade, opção para a solução de controvérsias 

relativas a bens disponíveis. Mesmo assim a arbitragem não afasta do 
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jurisdicionado a tutela do Estado, sendo uma escolha com base na autonomia de 

vontade das partes. Desse modo, não havendo mais interesse no julgamento pela 

via da arbitragem e renunciando as partes à cláusula compromissória, poderão a 

qualquer momento recorrer a solução do litígio pela via estatal.

Sobre o tema, Dias e Soares (2011:716), ensina que se trata de procedimento 

alternativo ao procedimento judicial e permite, em alguns casos, que seja 

desenvolvida uma decisão atendendo aos princípios da celeridade e da efi ciência.

A arbitragem consiste em mecanismo extrajudicial de solução de controvérsias, 

sendo o qual as partes litigantes investem, por meio de uma convenção arbitral 

(cláusula compromissória e compromisso arbitral), uma ou mais pessoas de 

poderes decisórios para resolver seus confl itos relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis, decisão esta que possui efi cácia de sentença judicial, portanto, não 

sujeita a posterior homologação pelo Poder Judiciário.

Ocorre que a Constituição Federal institui o monopólio estatal da jurisdição, 

fi xado no art. 5º, inciso XXXV, ao prevê que a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

[...]

Como visto, tomando como base a sua caracterização, o procedimento arbitral 

é uma opção para a solução de controvérsias relativas a bens disponíveis. No 

entanto, a arbitragem não afasta do jurisdicionado a tutela do Estado, sendo 

uma escolha com base na autonomia de vontade das partes. Deste modo, não 

havendo mais interesse no julgamento pela via da arbitragem e renunciando 

as partes à cláusula compromissória, poderão, a qualquer momento recorrer a 

solução do litígio pela via estatal.

No presente caso, o só o fato da Agravante recorrer ao Judiciário pressupõe a 

renúncia à cláusula compromissória do juízo arbitral estabelecida no contrato.

Por outro lado, a instituição do juízo arbitral exige a adoção de procedimento 

peculiar quanto à elaboração do contrato, sobretudo quando se trata de contrato de 

adesão.

Nesse ponto, o § 2º do art. 4º da Lei n. 9.307/1996 deixa claro que o objetivo 

de não vinculação compulsória de quem quer que seja ao compromisso arbitral, 

nos contratos de adesão, em que a parte, ao fi rma-lo, adere, em bloco, às cláusulas 

e condições impressas. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só 

terá efi cácia se o aderente tomar a iniciativa de submeter o litígio à arbitragem 

ou concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento 

anexo ou em negrito, com visto ou assinatura aposta para tal fi nalidade especifi ca.

No presente caso, as partes litigantes fi rmaram vários contratos e aditivos 

subsequentes. Mesmo assim, da prova acostada, não se evidencia aditivo com 

cláusula compromissória válida a fundar a instauração do juízo arbitral.
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Acentue-se, de outra parte, que o compromisso de arbitragem não é de 

natureza absoluta, admitindo-se a atuação do Poder Judiciário para a concessão 

das medidas de urgência...

[...]

É de se destacar que não existe na lei de arbitragem nenhum dispositivo que 

imponha a utilização desse procedimento, assim como inexiste norma que proíbe 

as partes de irem ao Judiciário para resolver seus confl itos (e-STJ, fl s. 1.152/1.154, 

sem destaques no original).

Observa-se da transcrição supracitada que para o colegiado local, a 

existência de convenção de arbitragem não retira a competência judicial para 

analisar a lide apresentada porque (1) a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito; (2) inexiste cláusula compromissória válida 

para fundamentar a instauração do Juízo arbitral; e, (3) a parte pode, a qualquer 

momento, recorrer à solução do litígio pela via estatal.

De início, o primeiro fundamento do acórdão recorrido de afronta ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição não subsiste, pois o 

Tribunal do Pleno do STF, no julgamento da SE n. 5.206 AgR, Rel. Ministro 

Sepúlveda Pertence, DJ de 30.4.2004, declarou a constitucionalidade da Lei 

de Arbitragem e proclamou que a manifestação da vontade da parte na cláusula 

compromissória, quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz 

para que substitua a vontade da parte recalcitrante a fi rmar o compromisso não 

ofendem o artigo 5º, XXXV, da CF.

Com efeito, não havia que se cogitar de inconstitucionalidade, pois o 

acesso à jurisdição pelos interessados não é impedida, e a Lei n. 9.307/1992 não 

impõe a utilização da arbitragem, como se pode observar da redação dos arts. 

1º e 3º, que dispõem, respectivamente, que as pessoas capazes poderão valer-se da 

arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis e que as 

partes interessadas podem submeter a solução de seu litígios ao juízo arbitral mediante 

convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso 

arbitral.

De outra parte, a questão relacionada à existência de cláusula 

compromissória válida para fundamentar a instauração do Juízo arbitral deve ser 

resolvida, em primeiro lugar, por ele, e não pelo Poder Judiciário.

Apesar do acórdão recorrido ter concluído que a relação entre as partes 

era de consumo e, por isso, a cláusula arbitral não seria válida por não ter 

preenchido a exigência do § 2º do art. 4º da Lei da Arbitragem, não se pode 

fazer vista grossa para a norma do parágrafo único do art. 8º da referida lei.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

562

De acordo com o aludido dispositivo legal, caberá ao árbitro decidir de ofício, 

ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e efi cácia da 

convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

CARREIRA ALVIM, ao comentar esse artigo, leciona que permanecerá 

no âmbito do juízo arbitral e serão solucionados pelo árbitro não só os litígios 

estritamente contratuais, mas também qualquer questão relativa à existência, 

validade ou ef icácia (intrínseca) do contrato, como da própria cláusula 

compromissória (ALVIM, J. E. Carreira. Comentários à Lei de Arbitragem. 2ª 

edição. Curitiba:Juruá, 2007, p. 89).

JOSÉ FRANCISCO CAHALI, quando trata na sua obra do princípio 

da competência-competência (Kompetenz-Kompetenz), adotado pelo parágrafo 

único do art. 8º da Lei de Arbitragem, assinala que seu acolhimento signifi ca dizer 

que, com primazia, atribui-se ao árbitro a capacidade para analisar sua própria 

competência, ou seja, apreciar, por primeiro, a viabilidade de ser por ele julgado 

o confl ito, pela inexistência de vício na convenção ou no contrato e acrescenta que 

essa regra é de fundamental importância ao instituto da arbitragem, na medida em 

que, se ao Judiciário coubesse decidir, em primeiro lugar, sobre a validade da cláusula, 

a instauração do procedimento arbitral restaria postergado por longo período, e, 

por vezes, apenas com o intuito protelatório de uma das partes em esquivar-se do 

cumprimento da convenção (Curso de Arbitragem: resolução CNJ 125/2010: 

mediação e conciliação. 2ª edição. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 

2012, p. 99).

Sobre o árbitro apreciar previamente a controvérsia da validade e/ou 

eficácia da cláusula compromissória, JOSÉ FRANCISCO CAHALI, na 

mesma obra, ressalta que, em momento oportuno, após a sentença arbitral, a matéria 

pode ser submetida ao exame do Poder Judiciário, se o vício da convenção resultar em 

alguma das hipóteses previstas no art. 32, I, da Lei de Arbitragem, de modo que não 

se exclui o juízo estatal, e nem se poderia, do exame da ‘existência, validade e efi cácia 

da cláusula’, mas esta apreciação se fará, se o caso, após a sentença arbitral (p. 99).

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já 

proclamou que a matéria relativa à validade da cláusula arbitral deve ser apreciada, 

primeiramente, pelo próprio árbitro, sendo ilegal a declaração de nulidade 

da convenção de arbitragem pela jurisdição estatal antes da instituição do 

procedimento arbitral.

A propósito, confi ram-se os seguintes precedentes:
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Direito Processual Civil. Recurso especial prematuro. Reabertura de prazo 

recursal. Ratificação. Parte sem poderes para a prática desse ato processual. 

Aditamento de recurso especial. Impossibilidade. Direito Civil. Arbitragem. 

Pretensão de invalidação do compromisso arbitral. Inadmissibilidade de 

judicialização prematura do tema.

1.- Nos termos da Súmula 418/STJ: É inadmissível o recurso especial interposto 

antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior 

ratifi cação.

2.- Inadmissível a uma das partes a ratifi cação das razões de recurso especial 

apresentadas por outra.

3.- Não se admite, em sede de recurso especial, a alegação de ofensa a 

dispositivo da Constituição Federal.

4.- Nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, a alegação 

de nulidade da cláusula arbitral, bem como, do contrato que a contém, deve ser 

submetida, em primeiro lugar, à decisão arbitral, sendo inviável a pretensão da parte 

de ver declarada a nulidade da convenção de arbitragem antes de sua instituição, 

vindo ao Poder Judicial sustentar defeitos de cláusula livremente pactuada pela 

qual, se comprometeu a aceitar a via arbitral, de modo que inadmissível a prematura 

judicialização estatal da questão.

5.- Recurso especiais improvidos.

(REsp n. 1.355.831/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado aos 

19.3.2013, DJe de 22.4.2013, sem destaque no original).

Direito Civil e Processual Civil. Arbitragem. Acordo optando pela arbitragem 

homologado em juízo. Pretensão anulatória. Competência do juízo arbitral. 

Inadmissibilidade da judicialização prematura.

1.- Nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem a alegação 

de nulidade da cláusula arbitral instituída em Acordo Judicial homologado e, bem 

assim, do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do 

próprio árbitro, inadmissível a judicialização prematura pela via oblíqua do retorno 

ao Juízo.

2.- Mesmo no caso de o acordo de vontades no qual estabelecida a cláusula 

arbitral no caso de haver sido homologado judicialmente, não se admite 

prematura ação anulatória diretamente perante o Poder Judiciário, devendo ser 

preservada a solução arbitral, sob pena de se abrir caminho para a frustração do 

instrumento alternativo de solução da controvérsia.

3.- Extingue-se, sem julgamento do mérito (CPC, art. 267, VII), ação que visa 

anular acordo de solução de controvérsias via arbitragem, preservando-se a 

jurisdição arbitral consensual para o julgamento das controvérsias entre as partes, 

ante a opção das partes pela forma alternativa de jurisdição.
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4.- Recurso Especial provido e sentença que julgou extinto o processo judicial 

restabelecida.

(REsp n. 1.302.900/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado aos 

9.10.2012, DJe de 16.10.2012, sem destaque no original).

Dessa forma, com suporte na doutrina e em julgados desta Corte, parece 

que foi prematura a declaração de invalidade da cláusula compromissória pelo 

Tribunal a quo, pois existe norma legal específi ca conferindo competência ao 

árbitro para examinar as questões acerca da existência, validade e efi cácia da 

convenção de arbitragem e do contrato que a contenha.

Cabe ressaltar que a Cosme tinha ciência inequívoca de que tramitava lide 

que a envolvia com a Ambev no Juízo arbitral, antes mesmo da propositura da 

ação judicial, de modo que não se afi gura adequado a parte buscar resolver o 

litígio pela duas vias.

Não bastasse, cabe ainda pontuar que cláusula compromissória e 

compromisso arbitral, são espécies do gênero convenção arbitral, e que, apesar de 

apresentarem características próprias, elas têm em comum a vontade da partes 

- manifestação da autonomia da vontade -, de subtrair do Poder Judiciário a 

controvérsia a que se referem.

De acordo com o art. 4º da Lei da Arbitragem, cláusula compromissória 

é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a 

submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal 

contrato. O compromisso arbitral, por sua vez, é o acordo ajustado pelas partes 

envolvidas na presença de um confl ito já defl agrado, concreto, com previsão no 

art. 9º da aludida lei.

A Corte Especial, sobre os institutos, já decidiu que a cláusula 

compromissória objetiva submeter o processo arbitral apenas a questões 

indeterminadas e futuras, que possam decorrer da execução do contrato, 

enquanto que o compromisso arbitral se destina a submeter ao Juízo arbitral 

uma controvérsia concreta já surgida entre as partes (SEC n. 1.210/GB, Rel. 

Ministro Fernando Gonçalves, julgado aos 20.6.2007, DJ de 6.8.2007).

No que interessa ao feito, a doutrina especializada classifi ca a cláusula 

compromissória de acordo com o seu conteúdo, como cheia ou vazia, de modo a 

ensejar a solução do confl ito pela arbitragem, mas seguindo caminhos distintos.

JOSÉ FRANCISCO CAHALI considera cláusula arbitral cheia a 

disposição contratual na qual contenha os elementos previstos no art. 5º da Lei: 
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indicação de arbitragem institucional, sendo inaugurada a arbitragem segundo as 

regras da entidade eleita, ou especifi cação na cláusula da forma como será promovida a 

instituição da arbitragem, principalmente no que se refere à nomeação de árbitro para 

que se viabilize a instauração do juízo arbitral (op. cit. p. 115).

Segundo o autor, indicando as partes a instituição para administrar 

a arbitragem, nada mais será necessário prever, pois o regulamento da entidade 

certamente contém todas as regras e providências a serem adotadas pela partes ao 

pretenderem instaurar a arbitragem diante do confl ito decantado (op. cit. p. 115).

Já a cláusula compromissória vazia é aquela que, sem especifi car o Tribunal 

arbitral, se limita a afi rmar que qualquer desavença decorrente do negócio 

jurídico será solucionado pela arbitragem. Como ela traz uma lacuna quanto à 

forma de instauração do procedimento arbitral, é necessário a formalização de 

um compromisso arbitral, nos termos dos arts. 6º e 7º da Lei de Arbitragem.

No caso, a hipótese é de presença de cláusula compromissória cheia, pois 

nos aditivos contratuais ao contrato de revenda e distribuição de bebidas (e-STJ, 

fl s. 139/143, 370/371 e 510/511) e no instrumento particular de distrato (e-STJ, 

fl s. 151/156) fi cou ajustado que:

todo e qualquer litígio com relação ao conteúdo do contrato, termo de 

atendimento provisório ou deste instrumento, ou que seja dele decorrente, 

inclusive quanto a validade, existência ou eficácia deles, deverá ser 

obrigatoriamente dirimido por arbitragem, a ser realizada na cidade de São Paulo, 

em idioma português, por e de acordo com o Regulamento de Arbitragem do Centro 

de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Verifi ca-se, então, que foi especifi cada a instituição que iria administrar a 

arbitragem, ou seja, os futuros e eventuais confl itos que pudessem existir entre 

as partes em decorrência da relação contratual que mantinham, indicando a 

presença de uma cláusula compromissória cheia.

Ainda segundo JOSÉ FRANCISCO CAHALI, diante de um conflito 

no qual o contrato traga uma cláusula compromissória cheia, a instauração do 

procedimento arbitral é direta, sem necessidade de passagem pelo Judiciário, e será feita 

de acordo com as regras previstas pela partes, diretamente, ou de forma indireta, ao 

indicarem a instituição arbitral com regulamento próprio (op. cit., p. 117).

A Quarta Turma, no julgamento do REsp n. 1.278.852/MG, da relatoria 

do Ministro Luis Felipe Salomão, assentou que a cláusula compromissória que 

contém, como elemento mínimo indispensável, a eleição do órgão convencional de 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

566

solução de confl itos, por si só, rende ensejo à incidência direta e automática do 

parágrafo único do art. 8º, combinado com o art. 20 da Lei de Arbitragem.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

Processo Civil. Convenção arbitral. Violação ao art. 535 do CPC não confi gurada. 

Análise da validade de cláusula compromissória “cheia”. Competência exclusiva 

do juízo convencional na fase inicial do procedimento arbitral. Possibilidade de 

exame pelo Judiciário somente após a sentença arbitral.

1. Não ocorre violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil quando o 

Juízo, embora de forma sucinta, aprecia fundamentadamente todas as questões 

relevantes ao deslinde do feito, apenas adotando fundamentos divergentes da 

pretensão do recorrente. Precedentes.

2. A cláusula compromissória ‘cheia’, ou seja, aquela que contém, como elemento 

mínimo a eleição do órgão convencional de solução de confl itos, tem o condão de 

afastar a competência estatal para apreciar a questão relativa à validade da cláusula 

arbitral na fase inicial do procedimento (parágrafo único do art. 8º, c/c o art. 20 da 

LArb).

3. De fato, é certa a coexistência das competências dos juízos arbitral e togado 

relativamente às questões inerentes à existência, validade, extensão e efi cácia 

da convenção de arbitragem. Em verdade - excluindo-se a hipótese de cláusula 

compromissória patológica (“em branco”) -, o que se nota é uma alternância de 

competência entre os referidos órgãos, porquanto a ostentam em momentos 

procedimentais distintos, ou seja, a possibilidade de atuação do Poder Judiciário é 

possível tão somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 

33 da Lei de Arbitragem.

4. No caso dos autos, desponta inconteste a eleição da Câmara de Arbitragem 

Empresarial Brasil (CAMARB) como tribunal arbitral para dirimir as questões oriundas 

do acordo celebrado, o que aponta forçosamente para a competência exclusiva desse 

órgão relativamente à análise da validade da cláusula arbitral, impondo-se ao Poder 

Judiciário a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante implementado 

de forma escorreita pelo magistrado de piso. Precedentes da Terceira Turma do STJ.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.278.852/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

aos 21.5.2013, DJe de 1º.6.2013, sem destaques no original).

Na mesma ordem de decidir os seguintes precedentes:

Direito Processual Civil. Recurso especial. Exceção de pré-executividade. 

Nulidade de sentença arbitral. Cláusula compromissória “cheia”. Compromisso 

arbitral. Prescindibilidade. Ata de missão. Delimitação da controvérsia e das 

regras aplicáveis. Consentimento expresso. Artigos analisados: 5º, 6º e 19 da Lei 

n. 9.307/1996.
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1. Agravo de instrumento interposto na origem em 10.7.2007, do qual foi 

extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 31.7.2013.

2. Exceção de pré-executividade oposta com o fi m de declarar a nulidade de 

sentença arbitral, ante a ausência de assinatura de compromisso arbitral.

3. A convenção de arbitragem, tanto na modalidade do compromisso arbitral 

quanto na modalidade de cláusula compromissória, é suficiente e vinculante, 

afastando defi nitivamente a jurisdição estatal.

4. A contratação de cláusula compromissória “cheia”, espécie admitida pelo 

art. 5º da Lei de Arbitragem, na qual se convenciona a forma de nomeação dos 

árbitros ou adoção de regras institucionais, prescinde de complementação por 

meio de compromisso arbitral.

5. A “ata de missão” ou “termo de arbitragem” não se confunde com a 

convenção arbitral. Trata-se de instrumento processual próprio, pelo qual se 

delimita a controvérsia posta e a missão dos árbitros.

6. Diante da liberdade ampla vigente no procedimento arbitral, a manifestação 

das partes e dos árbitros na Ata de Missão possibilita a revisão e adequação das 

regras que serão utilizadas no desenrolar do processo, ainda que resulte em 

alterações quanto ao anteriormente convencionado, desde que respeitada a 

igualdade entre as partes e o contraditório.

7. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.389.763/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado aos 

12.11.2013, DJe de 20.11.2013, sem destaque no original).

Recurso especial. Juízo arbitral. Cassação de sentença extintiva sem exame 

de mérito. Reforma. Maioria. Embargos infringentes. Descabimento. Instâncias 

ordinárias esgotadas. Cláusula compromissória cheia. Vício de consentimento 

alegado. Artigo 8º, parágrafo único, 20, 32 e 33, da Lei n. 9.307/1996. Recurso 

especial provido.

1. Não são cabíveis embargos infringentes contra acórdão que, conquanto 

por maioria, cassa a sentença extintiva e determina a reapreciação da questão na 

primeira instância.

2. Tratando-se de cláusula compromissória ‘cheia’, na qual é designado o órgão 

arbitral eleito, estabelecida em documento escrito, por partes maiores e capazes, 

acerca direitos disponíveis, devem as questões acerca de sua interpretação, validade 

e efi cácia ser, em princípio, dirimidas pelo árbitro, restando à parte interessada a 

possibilidade de impugnação da sentença arbitral nas hipóteses previstas no art. 33 

da Lei n. 9.307/1996.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.327.619/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 

aos 20.8.2013, DJe de 28.8.2013, sem destaque no original).
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Por oportuno, cabe ressaltar que em outros julgados, esta eg. Corte 

Superior já proclamou que a simples constatação de previsão de convenção de 

arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral que, com 

precedência, deve decidir as questões acerca da validade e efi cácia da convenção 

de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Nesse sentido:

Direito Processual Civil. Arbitragem. Medida cautelar. Competência. Juízo 

arbitral não constituído.

1. O Tribunal Arbitral é competente para processar e julgar pedido cautelar 

formulado pelas partes, limitando-se, porém, ao deferimento da tutela, estando 

impedido de dar cumprimento às medidas de natureza coercitiva, as quais, 

havendo resistência da parte em acolher a determinação do(s) árbitro(s), deverão 

ser executadas pelo Poder Judiciário, a quem se reserva o poder de imperium.

2. Na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se 

socorra do Poder Judiciário, por intermédio de medida de natureza cautelar, para 

assegurar o resultado útil da arbitragem.

3. Superadas as circunstâncias temporárias que justificavam a intervenção 

contingencial do Poder Judiciário e considerando que a celebração do compromisso 

arbitral implica, como regra, a derrogação da jurisdição estatal, os autos devem ser 

prontamente encaminhados ao juízo arbitral, para que este assuma o processamento 

da ação e, se for o caso, reaprecie a tutela conferida, mantendo, alterando ou 

revogando a respectiva decisão.

4. Em situações nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente impedido 

de se manifestar, desatende-se provisoriamente as regras de competência, 

submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal; mas essa competência 

é precária e não se prorroga, subsistindo apenas para a análise do pedido liminar.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.297.974/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

12.6.2012, DJe 19.6.2012, sem destaque no original)

Agravo regimental. Agravo em recurso especial interposto em contrariedade 

à decisão que, em observância ao artigo 542, § 3º, do Código de Processo Civil, 

determina a retenção do recurso especial. 1. Discussão afeta à constatação de 

previsão de convenção arbitral pelas partes. Deslinde que guarda a potencialidade 

de derrogar a jurisdição estatal e, por conseguinte, tornar inútil toda a atividade 

a ser desenvolvida no processo. Afastamento da retenção do recurso especial. 

Necessidade. 2. Agravo regimental provido.

1. A controvérsia instaurada no recurso especial, retido na origem, consiste 

justamente em saber se há cláusula de convenção de arbitragem, circunstância 
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que, caso reconhecida, tem o condão de derrogar, a princípio, a própria jurisdição 

estatal, de modo a tonar inócua toda a atividade que venha a ser desenvolvida 

no processo. 1.1. A simples constatação de previsão de convenção de arbitragem - 

objeto de discussão no recurso especial - enseja o reconhecimento da competência do 

Juízo arbitral, que, com precedência ao Poder Judiciário, deve decidir, nos termos do 

parágrafo único da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996), de ofício, ou por provocação 

das partes, as questões acerca da existência, validade e efi cácia da convenção de 

arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Precedentes.

1.2. Guardadas as particularidades de cada caso, não se pode deixar de 

considerar, inclusive, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

estribada na preservação e utilidade dos atos processuais, reputa igualmente 

descabida a retenção do recurso especial, na hipótese em que a questão 

interlocutória nele encerrada refere-se à própria competência para conhecer e 

julgar a ação proposta. 1.3 Ressai evidenciado, assim, a necessidade de se exaurir, 

com precedência de qualquer outra questão, a discussão acerca da existência de 

convenção de arbitragem, a considerar que a verifi cação desta, como assinalado, 

tem o condão de tornar inútil, a princípio, a atuação jurisdicional do Estado.

2. Agravo Regimental Provido, assim como o agravo a ele subjacente, para 

afastar a retenção do recurso especial determinada na origem, impondo-se 

à Corte local que proceda ao processamento da insurgência recursal, e, 

posteriormente, ao juízo de admissibilidade, como entender de direito.

(AgRg no AREsp n. 371.993/RJ, Rel, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p. 

acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado aos 14.10.2014, 

DJe de 6.11.2014, sem destaque no original).

Por fi m, por guardar pertinência com o que aqui se decide, peço vênia para 

transcrever a seguinte passagem do voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi 

na Segunda Seção, no julgamento do CC n. 111.230/DF, julgado aos 8.5.2013, 

DJe de 3.4.2014:

Naturalmente não se trata de uma questão simples.

Contudo, o indispensável fortalecimento da arbitragem que vem sendo levado 

a efeito desde a promulgação da Lei n. 9.307/1996 torna indispensável que se 

preserve, na maior medida possível, a autoridade do árbitro como juiz de fato e de 

direito para as questões ligadas ao mérito da causa.

Negar tal providência esvaziaria o conteúdo da Lei de Arbitragem, permitindo 

que, simultaneamente, o mesmo direito seja apreciado, ainda que em cognição 

perfunctória, pelo juízo estatal e pelo juízo arbitral, muitas vezes com sérias 

possibilidades de interpretações confl itantes para os mesmos fatos.

Por todo o exposto, era mesmo prematuro o ajuizamento da ação cautelar 

no Tribunal de Justiça local antes que o Juízo arbitral instituído previamente, ao 
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menos em primazia, examinasse e se pronunciasse sobre a existência, validade 

e efi cácia do compromisso arbitral, tendo em conta os termos dos arts. 8º, 

parágrafo único e 20 da Lei de Arbitragem.

Tenho por prejudicadas as demais questões trazidas no recurso especial.

Nessas condições, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para 

reformar o acórdão recorrido e extinguir o processo sem resolução do mérito, 

em razão da eleição de cláusula arbitral (art. 267, VII, do CPC/1973).

RECURSO ESPECIAL N. 1.626.495-SP (2015/0151618-2)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: K R K

Advogado: Fabiano César Nogueira e outro(s) - SP305020

Recorrido: R S F

Advogado: Marcelo Truzzi Otero e outro(s) - SP130600

Interes.: J F S K (menor)

EMENTA

Civil. Processual Civil. Recurso especial. Divórcio. Guarda 

compartilhada. Possibilidade.

I. Diploma legal incidente: Código Civil de 2002 (art. 1.584, 

com a redação dada pela Lei n. 13.058/2014).

II. Controvérsia: dizer se a animosidade latente entre os 

ascendentes, tem o condão de impedir a guarda compartilhada, à luz 

da nova redação do art. 1.584 do Código Civil.

III. A nova redação do art. 1.584 do Código Civil irradia, com 

força vinculante, a peremptoriedade da guarda compartilhada. O termo 

“será” não deixa margem a debates periféricos, fi xando a presunção – 

jure tantum – de que se houver interesse na guarda compartilhada por 

um dos ascendentes, será esse o sistema eleito, salvo se um dos genitores 
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[ascendentes] declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor 

(art. 1.584, § 2º, in fi ne, do CC).

IV. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo 

de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e 

Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 15 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 30.9.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Recurso de agravo originalmente 

concluso ao Ministro João Otávio de Noronha em 31 de julho de 2015, 

redistribuído ao meu gabinete em 29.8.2016.

Decisão determinando a sua reautuação em recurso especial, publicada no 

dia 30.8.2016.

Cuida-se de recurso especial interposto por K R K, com fundamento no 

art. 105, III, “a” e “c”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/SP.

Ação: de Divórcio, precedida de ação cautelar preparatória, com pedidos de 

fi xação de guarda, regime de visitas e partilha do patrimônio, ajuizada por R S F, 

em face do recorrente.

Em contestação, o recorrente, além de discutir questões patrimoniais 

(relativas à validade do rol elencado pela recorrida), pleiteou o deferimento de 

guarda compartilhada sobre o fi lho comum do casal.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em sede 

cautelar, e na ação principal, para decretar o divórcio do casal, fi xando a guarda 

do fi lho menor à mãe-recorrida e regulando o direito de visita do pai ao fi lho.
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Acórdão: negou provimento ao duplo recurso, em acórdão assim ementado:

Guarda e visitas. Guarda atribuída à mãe com direito de visitas ao pai. Genitor 

requere a fi xação de guarda compartilhada e genitora o suprimento de pernoite 

às quarta feiras. Guarda compartilhada inadmissível pelo descompasso dos pais. 

Pernoite favorável à criança. Estudos sociais e psicológicos que demonstram o 

acerto da decisão proferida. Recursos desprovidos.

Recurso especial: contra esse acórdão, interpõe-se o presente recurso 

especial, calcado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, onde se 

aponta a violação do art. 1.584, II, § 2º, do Código Civil, além de divergência 

jurisprudencial.

Sustenta que:

Tanto a sentença quanto o acórdão ignoraram os elementos dos autos 

que apontam o recorrente – pai do menor – como pessoa responsável e apta a 

cuidar do seu fi lho, em guarda compartilhada, decisão que igualmente afronta o 

comando legal e dissente de outros julgados que apontam para a imposição da 

fi xação da guarda compartilhada.

Às fl s. 1.151/1.157, parecer do MPF, de lavra do Subprocurador-Geral 

da República Humberto Jacques de Medeiros, pelo provimento do agravo em 

recurso especial e, no mérito deste, pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Cinge-se a controvérsia em 

dizer se, à luz da atual redação do art. 1.584, II, § 2º, do Código Civil, é possível 

ao julgador indeferir pedido de guarda compartilhada, sem a demonstração 

cabal de que um dos ex-cônjuges, não está apto a exercer o poder familiar.

I - Lineamentos sobre a doutrina e a jurisprudência do STJ para o tema

01. No agora já distante ano de 2011, esta Turma inaugurou o, à época, 

vanguardista posicionamento a favor da guarda compartilhada, como o ideal a 

ser buscado na criação dos fi lhos, pós-divórcio.

02. Essa linha jurisprudencial vencia a ideia reinante de que os fi lhos, 

de regra, deveriam fi car com a mãe, restringindo-se a participação dos pais a 
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circunstâncias episódicas que, na prática, acabavam por desidratar a legítima e 

necessária atuação do cônjuge que não detinha a custódia física – normalmente 

o pai –, fazendo deste um mero coadjuvante na criação dos fi lhos.

03. O sistema que ainda era vigente na dominante jurisprudência nacional, 

espelhava, com evidente descompasso histórico, a ultrapassada sociedade 

patriarcal e os seus padrões, que foram, no entanto, superados por uma nova 

postura social, albergada pelo texto constitucional de 1988, o qual defi niu novos 

parâmetros para as relações intrafamiliares, como a paternidade responsável; 

a igualdade entre os gêneros; a preservação, para a criança e, ao adolescente, 

dos valores imateriais necessários ao seu desenvolvimento sadio (dignidade,  

convivência familiar e proteção contra a negligência).

04. Mas não foi apenas as alterações sociais que marcaram essa infl exão nas 

relações familiares, notadamente, na guarda dos fi lhos pós-divórcio.

05. Paralela a essa evolução do pensamento jurídico, ocorreu também a 

crescente percepção de qual, efetivamente, é o bem jurídico a ser perseguido na 

fi xação do sistema de guarda: o melhor interesse do menor.

06. Mais do que isso! Estudos e observações cotidianas, de há muito 

vem confirmando o que já era intuitivamente depreendido: que a guarda 

compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre 

pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e 

adequações diversas, para que seus fi lhos possam usufruir, durante sua formação, 

do ideal psicológico de duplo referencial.

07. Nessa linha, afi rma Marlise B. Scretas:

Na sociedade moderna, a divisão de tarefas dentro de uma família entre seus 

membros e a especial atenção que os pais dedicam à prole é medida necessária 

para garantir a funcionalidade e o sucesso da intermediação entre a família e o 

mundo social.

A convivência com ambos os genitores propicia o desenvolvimento 

potencialmente sadio da criança, possibilitando a esta vivenciar modelos 

diferenciados com cada um dos adultos que a assistem, enriquecendo suas 

relações e seu mundo interno.

Os confl itos de lealdade entre pais e fi lhos, que são contumazes em situações 

de separação, são desta forma mitigados, o sentimento de exclusão do genitor 

preterido na guarda unilateral dá lugar ao favorecimento ode maior intimidade 

entre pais e fi lhos, bem como a possibilidade deum convívio mais centrado na 

criança e não nas difi culdades do casal.
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08. Essa nova visão do que seria o ideal na criação de fi lhos, em caso de 

divórcio, começou, mesmo que timidamente, a receber refl exos da legislação e 

também da jurisprudência, como o que era expresso na original redação do art. 

1.584 do vigente Código Civil, que fi xava a atribuição da guarda dos fi lhos, em 

caso de separação ou divórcio, “(...) a quem revelar melhores condições para 

exercê-la”.

09. Esse mesmo artigo, com a alteração trazida pela Lei n. 11.698/2008, 

passou a acolher a possiblidade de guarda compartilhada, fato louvado por boa 

parte da doutrina e, por óbvio, por uma parcela signifi cativa de pais, que até 

então, apesar de desejarem participar ativamente do cuidado com a prole, apenas 

com o beneplácito da cônjuge que detinha a guarda, conseguiam fazê-lo.

10. E foi nesse cenário que o referido voto desta Turma tomou proporção 

nacional, fazendo do então vigente art. 1.584, § 2º, do Código Civil, uma regra, 

e não apenas mais uma possibilidade a ser aplicada sob o talante do julgador.

11. No entanto, após esse julgamento, e do Recurso Especial 1.428.596/RS, 

também de minha relatoria, a jurisprudência do STJ, e igualmente desta Turma, 

começou a pendular entre a intransigente defesa da guarda compartilhada, 

mesmo sem consenso e a admissão de que, reconhecendo o Tribunal de origem, 

a inviabilidade de implantação da guarda compartilhada por falta de consenso, 

a matéria seria infensa à nova apreciação, por meio de recurso especial, ante o 

óbice da Súmula 7/STJ.

12. Uma terceira linha também surgiu para, mesmo em sede de recurso 

especial, fi xar a inviabilidade da guarda compartilhada quando o confl ito entre 

os genitores/ascendentes fossem de signifi cativa monta.

13. Exemplos desses posicionamentos, são, respectivamente: o Recurso 

Especial 1.560.594, o Recurso Especial 1.495.479 e o recurso especial 

1.417.868/MG, que recebera as seguintes ementas:

Recurso especial. Direito de Família. Guarda compartilhada. Primazia sobre a 

guarda unilateral. Desavenças entre os cônjuges separados. Fato que não impede 

o compartilhamento da guarda. Exegese do art. 1.584, § 2º, do Código Civil. 

Doutrina sobre o tema. Análise das demais questões devolvidas. Retorno dos 

autos ao Tribunal de origem.

1. Primazia da guarda compartilhada no ordenamento jurídico brasileiro, 

conforme de depreende do disposto no art. 1.584 do Código Civil, em face da 

redação estabelecida pelas Leis n. 11.698/2008 e 13.058/2014.

2. Impossibilidade de se suprimir a guarda de um dos genitores com base 

apenas na existência de desavenças entre os cônjuges separados.
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Precedentes e doutrina sobre o tema.

3. Necessidade de devolução dos autos à origem para que prossiga a análise 

do pedido de guarda compartilhada, tendo em vista as limitações da cognição 

desta Corte Superior em matéria probatória.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.560.594/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 23.2.2016, DJe 1.3.2016)

Agravo regimental no recurso especial. Família. Guarda compartilhada. 

Requerimento. Conjunto fático-probatório dos autos. Reexame. Súmula n. 7/STJ.

1. Inviável, em recurso especial, modifi car o acórdão recorrido que, apreciando 

as peculiaridades fáticas da causa e o interesse do menor, concluiu pela 

improcedência do pedido de guarda compartilhada, tendo em vista que a análise 

do tema demandaria o reexame de provas, o que é vedado, nos termos da Súmula 

n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.495.479/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 5.11.2015, DJe 16.11.2015)

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Família. Guarda compartilhada. 

Dissenso entre os pais. Possibilidade.

1. A guarda compartilhada deve ser buscada no exercício do poder familiar 

entre pais separados, mesmo que demande deles reestruturações, concessões e 

adequações diversas para que os fi lhos possam usufruir, durante a formação, do 

ideal psicológico de duplo referencial (precedente).

2. Em atenção ao melhor interesse do menor, mesmo na ausência de consenso 

dos pais, a guarda compartilhada deve ser aplicada, cabendo ao Judiciário a 

imposição das atribuições de cada um.

Contudo, essa regra cede quando os desentendimentos dos pais ultrapassarem 

o mero dissenso, podendo resvalar, em razão da imaturidade de ambos e da 

atenção aos próprios interesses antes dos do menor, em prejuízo de sua formação 

e saudável desenvolvimento (art. 1.586 do CC/2002).

3. Tratando o direito de família de aspectos que envolvem sentimentos 

profundos e muitas vezes desarmoniosos, deve-se cuidar da aplicação das teses 

ao caso concreto, pois não pode haver solução estanque já que as questões 

demandam flexibilidade e adequação à hipótese concreta apresentada para 

solução judicial.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1.417.868/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 

julgado em 10.5.2016, DJe 10.6.2016)
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14. Desgarrado do debate relativo à necessidade do consenso, de se 

destacar que esta Turma também apreciou a questão sob o melhor interesse do 

menor, frente a um obstáculo de ordem prática: a distância geográfi ca entre os 

ascendentes.

15. Nesse último sentido, cita-se recente julgado desta Turma (REsp 

1.605.477/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva), que recebeu a seguinte 

ementa:

Recurso especial. Civil e Processual Civil. Família. Guarda compartilhada. 

Consenso. Desnecessidade. Limites geográfi cos. Implementação. Impossibilidade. 

Melhor interesse dos menores. Súmula n. 7/STJ.

1. A implementação da guarda compartilhada não se sujeita à transigência dos 

genitores.

2. As peculiariedades do caso concreto inviabilizam a implementação da 

guarda compartilhada, tais como a dificuldade geográfica e a realização do 

princípio do melhor interesse dos menores, que obstaculizam, a princípio, sua 

efetivação.

3. Às partes é concedida a possibilidade de demonstrar a existência de 

impedimento insuperável ao exercício da guarda compartilhada, como por 

exemplo, limites geográfi cos. Precedentes.

4. A verificação da procedência dos argumentos expendidos no recurso 

especial exigiria, por parte desta Corte, o reexame de matéria fática, o que é 

vedado pela Súmula n. 7 deste Tribunal.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1.605.477/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 21.6.2016, DJe 27.6.2016)

II – O pedido de guarda compartilhada sem consenso, e a redação da Lei n. 

13.058/2014

16. Apesar das variações no posicionamento jurisprudencial desta Casa, a 

postura inicialmente tomada por esta Turma, no julgamento do REsp 1.251.000 

foi posteriormente traduzida em lei (Lei n. 13.058/2014), que alterou, entre 

outros, o § 2º do art. 1.584 do Código Civil, que passou a ter a seguinte redação:

Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do fi lho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada 

a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que 

não deseja a guarda do menor.
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17. Da exposição de motivos dessa alteração legislativa, colhe-se a 

justifi cativa apresentada pelo Relator do anteprojeto:

Obviamente, para os casais que, sabiamente, conseguem separar as relações 

de parentesco “marido/esposa” da relação “Pai/Mãe”, tal Lei é totalmente 

desnecessária, portanto, jamais poderiam ter sido tais casais (ou ex-casais) o 

alvo da elaboração da lei vez que, por iniciativa própria, estes já compreendem a 

importância das fi guras de Pai e Mãe na vida dos fi lhos, procurando prover seus 

rebentos com a presença de ambas. Ocorre que alguns magistrados e membros 

do ministério público, têm interpretado a expressão “sempre que possível” 

existente no inciso em pauta, como “sempre os genitores sem relacionem bem”. 

Ora nobres parlamentares, caso os genitores, efetivamente se relacionassem bem, 

não haveria motivo para o fi nal da vida em comum, e ainda, para uma situação de 

acordo, não haveria qualquer necessidade da criação de lei, vez que o Código Civil 

em vigor a época da elaboração da lei já permitia tal acordo. Portanto, ao seguir 

tal pensamento, totalmente equivocado, teria o Congresso Nacional apenas e 

tão somente desperdiçado o tempo e dinheiro público com a elaboração de tal 

dispositivo legal, o que sabemos, não ser verdade.

Mas, a suposição de que a existência de acordo, ou bom relacionamento, entre 

os genitores seja condição para estabelecer da guarda compartilhada, permite 

que qualquer genitor beligerante, inclusive um eventual alienador parental, 

propositalmente provoque e mantenha uma situação de litígio para com o 

outro, apenas com o objetivo de impedir a aplicação da guarda compartilhada, 

favorecendo assim, não o melhor interesse da criança, mas, os seus próprios, 

tornando inócua a lei já promulgada. Além disto, é comum encontrarmos casos 

onde uma medida cautelar de separação de corpos teve por principal objetivo a 

obtenção da guarda provisória do infante, para utilizá-lo como “arma” contra o ex-

cônjuge, praticando-se assim, a tão odiosa Alienação Parental.

18. De se notar, do trecho pinçado, a preocupação do legislador com a 

efetividade da fi xação da guarda compartilhada, que foi a mesma traduzida 

por esta Turma no julgamento do leading case citado: impedir que um dos 

ascendentes, normalmente aquele que já detém a guarda, mantenha uma 

situação de confl ito para impedir a consecução do ideal perseguido da guarda 

compartilhada.

19. No entanto, apesar do evidente objetivo dos legisladores, fi xado tão 

claramente no texto da Lei, como se pode observar da jurisprudência deste 

próprio STJ, coligida anteriormente, perdura ainda hoje o debate sobre a 

conveniência/possibilidade de se estatuir a guarda compartilhada na ausência 

de consenso – entenda-se: quando um dos ascendentes recusa a implantação da 

fórmula, no período pós-separação.
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20. Repito então, ainda sem brandir diretamente o claro texto de lei, o que 

já venho afi rmando desde o primeiro julgamento desta questão: que esse empeço 

é, de regra, artifi cialmente criado por um dos ascendentes, normalmente por aquele que 

detém uma guarda unilateral provisória.

21. E nesse cenário, que infelizmente é o usual, cria-se uma nefanda 

distorção em nome do superior interesse do menor:

22. Os julgadores, diante de um confl ito exacerbado entre os genitores/

ascendentes, vislumbram que aquela situação confl itiva, perdurando no tempo 

e no espaço, poderá gerar uma situação de grave estresse para a criança/

adolescente e optam por recorrer à histórica fórmula da guarda unilateral, pois 

nela a criança/adolescente conseguirá “ter um tranquilo desenvolvimento”.

23. Ignora-se, contudo, nesse cenário que, primeiro: o “tranquilo 

desenvolvido” é, na verdade, um tranquilo desenvolvimento incompleto, social 

e psicologicamente falando, pois suprime do menor um ativo que é seu por 

direito: o convívio com ambos os ascendentes.

24. Segundo: que o genitor/ascendente, que se bate contra a guarda compartilhada, 

salvo nas exceções que serão declinadas adiante, é aquele que, primariamente, vitupera 

o superior interesse do menor, seu fi lho.

25. Essa conclusão é impactante, mas a outra não se pode chegar, pois salvo 

quando houver fundadas razões para se opor a que o antigo cônjuge/companheiro 

partilhe a guarda da prole comum, o ascendente que intransigentemente nega a 

seu fi lho um convívio mais íntimo com o outro ascendente, age dando primazia 

aos seus interesses, sem considerar a intuitiva e, cientifi camente comprovada, 

necessidade do referencial binário para uma perfeita formação.

26. E assim, em um momento de fragilidade da prole advinda da ruptura 

conjugal de seus ascendentes, quer lhe acrescer, às naturais agruras de uma 

separação, a ausência de contato com o outro ascendente e todas as vantagens, 

para a o desenvolvimento da criança e do adolescente, que daí adviriam.

27. Nessa toada, não subsiste, em um cenário de oposição à guarda 

compartilhada, frágeis argumentos unilaterais desprovidos de prova cabal, que 

dariam conta da inépcia (geralmente masculina) no trato da prole.

28. Se um genitor busca a guarda compartilha, despiciendo dizer que 

ele ama o fi lho e buscará, nos limites de suas capacidades, proporcionar a essa 

criança ou adolescente, o melhor que pode dar em termos de cuidado e amor.
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29. Se assim o é, por que a continuidade, para quem não busca, 

prioritariamente, os superiores interesses da prole, da primazia sobre a escolha 

da guarda unilateral e, obviamente, daquele que deve exercê-la?

30. Respondendo a essas questões, e com o com o objetivo de se superar, 

defi nitivamente, esse artifi cial empeço (falta de consenso), para além de tão 

somente se pugnar pela primazia da guarda compartilhada, o novel § 2º do art. 

1.584, do Código Civil estatuiu que: “Quando não houver acordo entre a mãe e o 

pai quanto à guarda do fi lho (...) será aplicada a guarda compartilhada”.

31. O texto legal irradia, com força vinculante, a peremptoriedade da 

guarda compartilhada. O termo “será” não deixa margem a debates periféricos, 

fi xando a presunção – jure tantum – de que se houver interesse na guarda 

compartilhada por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito, salvo se um dos 

genitores [ascendentes] declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor 

(art. 1.584, § 2º, in fi ne, do CC).

32. Por óbvio, como dita a cautela, essa regra não ignorou as situações da 

vida real, os problemas e difi culdades decorrentes da implantação da guarda 

compartilhada, mas apenas afi rmou que ela deverá ser implantada.

33. O que se quer dizer com isso, é que os moldes em que o juízo de piso 

defi nirá, em caso de confl ito insuperável entre os ascendentes, as bases da guarda 

compartilhada, obedecerá a princípios como o superior interesse do menor; o 

equilíbrio, sempre que possível, no tempo de convívio entre os pais; o parecer /

orientação técnico-profi ssional ou de equipe interdisciplinar, entre outros.

34. Esses elementos, isolados, ou ponderados em conjunto, defi nirão, não o 

tipo de guarda, que de regra deverá ser a compartilhada, mas a fórmula como ela 

ocorrerá, em uma situação específi ca.

35. Vale aqui o alerta, de que nessa defi nição, não devem os julgadores 

privilegiar o detentor de uma prévia guarda unilateral (provisória ou não) que se 

bate, sistematicamente, contra a concretização da guarda compartilhada.

36. Ao revés, deve se valer da possibilidade de reduzir as prerrogativas 

atribuídas ao detentor da guarda, em verdadeiro processo educativo, até que se 

amaine a irrazoável oposição, momento em que a relação (guarda compartilhada) 

poderá novamente ser equilibrada, sempre zelando pelo, e visando o bem-estar 

do menor.

37. Tampouco a preexistência de um convívio exclusivo ou majoritariamente 

predominante, entre o menor e apenas um de seus genitores, poderá ser usado 

como óbice à implantação da guarda compartilhada.
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38. Com as cautelas que exigem o superior interesse do menor, que 

repito, é dado pela presunção juris tantum de que seja atendido pela guarda 

compartilhada, nessas hipóteses, ou em outras mais que se mostrem necessárias, 

poderá haver progressiva implantação do novo sistema de guarda.

39. É isso que se espera do Estado-Juiz na situação ora posta: o não 

apaniguar de uma situação evidentemente injusta, caracterizada pela circunstância 

de um dos ascendentes impedir, com o acirramento dos ânimos, ou subtração do 

menor, o lídimo interesse do fi lho de conviver com o outro genitor/ascendente.

40. Note-se, por fi m, que a guarda compartilhada poderá ser enjeitada de 

plano pelo juiz, quando for infi rmada a presunção juris tantum, anteriormente 

fi xada.

41. No entanto, o texto legal vincula, em interpretação contrario sensu do 

art. 1.584, § 2º, do CC, o afastamento dessa presunção apenas à hipótese de 

inaptidão para o exercício da guarda, por parte de um dos ascendentes, pleito 

que deverá ser pedido e provado previamente, ou mesmo incidentalmente, no 

curso da ação que pede a implantação da guarda compartilhada.

42. Fora desses estreitos lindes, impõe-se que prevaleça, tanto pela força 

impositiva do texto legal, quanto pelos evidentes benefícios para a crescente 

prole de ex-casais, a obrigação da guarda compartilhada.

43. Forte nessas razões, dou provimento ao recurso especial, para cassar o 

acórdão e determinar o retorno do processo ao juízo de piso para, diante de 

criteriosa avaliação psicossocial dos litigantes e do menor, estabelecer os termos 

da guarda compartilhada, calcado no disposto no art. 1.584, § 3º, do Código 

Civil.
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