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EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Recurso especial. 

Desmoronamento de obra pública. Responsabilidade civil do Estado e 

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 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 75-191, julho/setembro 2016 87

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, 
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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, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

94

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”.
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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.
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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;
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(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 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 75-191, julho/setembro 2016 131

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.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

136

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 
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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.
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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, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

154

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



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 75-191, julho/setembro 2016 181

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 
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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 



Jurisprudência da PRIMEIRA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 75-191, julho/setembro 2016 191

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.




