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EMENTA

Administrativo e Ambiental. Recurso ordinário em mandado 

de segurança. Mandado de segurança preventivo. Pesca amadora. 

Portaria N-35, da Sudepe, de 22.12.1988. Revogação parcial pelas 

Portarias Ibama n. 30, de 23.5.2003, e 4, de 19.3.2009. Pesca amadora 

subaquática com utilização de arbalete. Possibilidade. Restrição por 

normas estaduais. Necessidade de observância. Art. 16 da Portaria 

Ibama n. 4, de 19.3.2009. Limite de captura e transporte de peixe 

por pescador amador. Instrumento de proteção ao meio ambiente. 

Recurso ordinário provido.

I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 

interposto por Sandro Caetano de Mesquita, em 13.10.2011, com 

fundamento no art. 105, II, b, da CF/1988, contra acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatado em Mandado de 

Segurança preventivo, publicado em 30.9.2011.

II. Pretende o impetrante, ora recorrente, que o impetrado se 

abstenha de impedi-lo de praticar, como pescador amador, detentor 

de licença do Ministério da Pesca e Aquicultura, a pesca amadora 

subaquática com arbalete, no entorno da Ilha Grande e adjacências, 

no litoral do Rio de Janeiro, desde que em apneia e sem a utilização de 

equipamentos de respiração artifi cial. Sustenta que, por ser pescador 

amador, está incluído na exceção à proibição de pesca, até a distância 

de 1.000 metros ao redor e ao largo da Ilha Grande e de outras Ilhas 

e enseadas do litoral do Rio de Janeiro, citadas no art. 1º, I e II, da 

Portaria N-35/1988 - SUDEPE, exceção constante do § 1º do art. 1º 

da aludida Portaria.
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III. A Portaria N-35, da SUDEPE, de 22.12.1988, foi editada, 

pela extinta autarquia federal, com o intuito de proteger áreas de 

reprodução e crescimento de peixes, crustáceos e moluscos, proibindo, 

em seu art. 1º, I e II, a pesca, até a distância de 1.000 (um mil) metros 

ao redor e ao largo dos acidentes geográfi cos representados pelas 

Ilhas Grande, da Gipoia, dos Porcos, do Sandri, da Barra, Comprida, 

Cunhambebe, Cavaco e Caieira, assim como pelas enseadas de Bracui, 

Gipoia, Sapuiba e Ariró, pertencentes à Baía da Ribeira, situados no 

Estado do Rio de Janeiro.

IV. A mesma Portaria excepcionou, da referida proibição, os 

pescadores artesanais ou amadores que utilizem, para o exercício da 

pesca, linha de mão ou vara, linha e anzol, com ou sem molinete, bem 

como as atividades de maricultura.

V. A referida Portaria, editada pela Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE – autarquia federal extinta, 

em 22.2.1989, sucedida pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, conforme estatuído na Lei n. 7.732, 

de 22.2.1989 –, foi parcialmente revogada, de forma sucessiva, 

pelas Portarias IBAMA n. 30, de 23.5.2003, e 4, de 19.3.2009, que 

estabeleceram normas gerais para o exercício da pesca amadora, em 

todo o território nacional.

VI. Nesse contexto, em conformidade com o art. 3º, III, da 

Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009, permite-se a realização da pesca 

amadora subaquática, com ou sem auxílio de embarcações, com 

utilização de espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o 

emprego de aparelhos de respiração artifi cial, respeitada a limitação 

de captura e transporte por pescador amador, constante do art. 6º da 

mesma Portaria.

VII. De qualquer sorte, deve ser obedecida a limitação constante 

do art. 9º do Decreto Estadual n. 20.172, de 1º.7.1994 – que proíbe a 

exploração da pesca em locais favoráveis à desova, de desenvolvimento 

de larvas ou pós-larvas, de alimentação de espécies cujos estoques 

estejam abaixo do necessário à sua manutenção, e os considerados 

como refúgio para espécies –, por se cuidar de norma estadual mais 

restritiva, cuja observância é imposta pelo art. 16 da Portaria IBAMA 

n. 4, de 19.3.2009.
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VIII. Da interpretação teleológica dos mencionados institutos 

normativos, infere-se que a utilização de arbalete, sem auxílio de 

respirador, para realização da pesca amadora subaquática, conforme 

previsto nas normas regulamentadoras da matéria (Portaria IBAMA 

n. 30, de 23.5.2003, posteriormente revogada pela Portaria IBAMA 

n. 4, de 19.3.2009), não desvirtua o espírito da Portaria N-35, da 

SUDEPE, de 22 de dezembro de 1988, consubstanciado na proteção 

das áreas de reprodução e crescimento de peixes, crustáceos e moluscos 

e com o fi to de evitar a pesca comercial, com efeitos predatórios, nos 

locais que o ato normativo da extinta SUDEPE menciona.

IX. Por outro lado, a Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009, em seu 

art. 6º, estabelece limite de captura e transporte de peixes por pescador 

amador também como mecanismo de proteção ao meio ambiente, 

evidenciando-se a inadequação da restrição da pesca amadora 

subaquática em apneia, com utilização de arbalete, sem auxílio de 

respirador, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade, 

postulado também orientador do Direito Administrativo, para que 

não haja a adoção de medidas restritivas desnecessárias para o alcance 

do interesse público.

X. Apreciando caso análogo, entendeu o STJ existente direito 

líquido e certo do recorrente, pescador amador, detentor de licença do 

órgão federal competente, à pesca amadora subaquática em apneia, com 

arbalete, nos locais mencionados no art. 1º da Portaria N-35/1988 - 

SUDEPE, destacando que “a Portaria Sudepe é de 1988. (...) o fato de 

a Portaria Sudepe N-35, ao livrar da proibição de pesca comercial os 

pescadores artesanais e amadores, não ter feito menção a este artefato 

(o arbalete) diz respeito unicamente a sua inexistência à época em que 

editada esta portaria (1988), e não à real vontade regulamentadora de 

vedar a pesca subaquática amadora com o uso do arbalete. Não há, 

pois, caráter restritivo, mas apenas lacuna relativa a desenvolvimento 

técnico. (...) o conceito de “pesca artesanal” não vem defi nido pela 

Portaria Sudepe, mas sim pela Portaria do Ibama retro transcrita e, 

neste conjunto de normas, a pesca amadora é simplesmente aquela 

que não possui fi nalidade comercial. (...) o art. 1º da Portaria Sudepe 

permite a pesca com anzóis, tipo de pesca amadora que, na Portaria 

do Ibama pode ser classifi cada como pesca amadora desembarcada ou 

embarcada - conforme se utilize ou não de embarcações. Quer dizer: 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

198

até o uso de embarcações não é sufi ciente para afastar o amadorismo, de 

modo que o mero uso de arbalete, sob a perspectiva da razoabilidade 

na proteção do meio ambiente aquático (especialmente sob o aspecto 

da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito), também 

não o pode ser” (STJ, RMS 33.562/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe de 24.8.2011).

XI. Recurso Ordinário provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

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

Benjamin, dando provimento ao recurso ordinário, com ressalva de seu ponto 

de vista, a Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, 

nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora. A Sra. Ministra Diva Malerbi 

(Desembargadora Convocada do TRF/3ª Região) (voto-vista), os Srs. Ministros 

Humberto Martins, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 9 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministra Assusete Magalhães, Relatora

DJe 10.10.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães: Trata-se de Recurso Ordinário 

em Mandado de Segurança, interposto por Sandro Caetano de Mesquita, em 

13.10.2011 (fl . 209e), com fundamento no art. 105, II, b, da CF/1988, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatado em 

Mandado de Segurança preventivo, impetrado pelo ora recorrente contra o 

Secretário de Estado do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, assim 

ementado:

Mandado de segurança. Impugnação a ato do Secretário de Estado do 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Pesca subaquática. Legitimidade passiva 

ad causam da autoridade apontada como coatora. Subordinação do órgão 
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responsável pela fi scalização à Secretaria do Estado do Ambiente. O impetrante 

possui licença para pesca amadora na Categoria ‘C’, que permite o uso de 

espingarda de mergulho ou arbalete, o que não está inserido na exceção prevista 

pelo art. 1º, § 1º da Portaria da Sudepe N-35, de 22 de dezembro de 1988, que 

permite a pesca artesanal ou amadora com a utilização de linha de mão, ou 

vara, linha e anzol, com ou sem molinete. A limitação imposta pela referida 

portaria não obsta o exercício da atividade de pesca subaquática para a qual está 

licenciado o impetrante, apenas sendo necessário que este observe os limites 

geográfi cos e a distância ali estabelecidos. Ausência de direito líquido e certo a 

amparar a pretensão. Denegação da ordem (fl s. 194/195e).

O referido acórdão foi publicado em 30.9.2011 (fl . 204e);

Sustenta o recorrente, em síntese, “que é praticante de pesca amadora 

subaquática em apneia, na qual não se utiliza de nenhum equipamento ou 

petrecho de respiração artifi cial, possuindo a autorização necessária para a 

prática de tal modalidade de pesca amadora, através da Licença de Pesca 

Amadora emitida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, exercendo 

tal atividade esportiva e amadora basicamente no Estado do Rio de Janeiro, na 

região do Município de Angra dos Reis e Mangaratiba e no entorno da Ilha 

Grande” (fl . 211e).

Alega que a atividade esportiva praticada pelo recorrente – pesca amadora 

subaquática em apneia – é regulamentada por diversas normas, dentre a quais 

destaca a Portaria N-35/1988 - SUDEPE, a Lei Municipal n. 1.001/2000, de 

Angra dos Reis, e a Portaria n. 30/2003 - IBAMA.

Deduz que a Portaria N-35/1988 - SUDEPE, em seu art. 1º § 1º, 

“objetivando a proteção da área de reprodução e crescimento da vida marinha, 

proíbe a pesca comercial até a distância de 1.000 metros ao redor ou ao largo 

de algumas ilhas e acidentes geográfi cos do litoral do Estado do Rio de Janeiro, 

excluindo dessa proibição os pescadores artesanais e os amadores” (fl . 213e).

Afi rma que a Lei n. 1.001/2000, do Município de Angra dos Reis, “veda 

a prática de pesca subaquática somente nos naufrágios da região, permitindo, 

portanto, a contrario sensu a atividade nos demais locais” (fl . 213e), ressaltando, 

ainda, que a Portaria n. 30/2003, do IBAMA, estabelece normas gerais para o 

exercício da pesca amadora, em todo o território nacional.

Acrescenta que, embora a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio 

de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro 

tenham restringido o direito de pesca amadora do recorrente, com base no art. 
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1º da Portaria N-35/1988 - SUDEPE, o § 1º do mesmo dispositivo normativo 

exclui da proibição a pesca nas modalidades artesanal e esportiva amadora.

Acentua que a controvérsia consiste na ausência de descrição expressa do 

instrumento de pesca amadora utilizado pelo recorrente – arbalete –, na época 

da edição da referida Portaria N-35/1988 - SUDEPE, que, embora excluindo 

da proibição de pesca, nos locais que menciona, no litoral do Rio de Janeiro, os 

pescadores artesanais ou amadores que utilizam linha de mão ou vara, linha e 

anzol, com ou sem molinete, não contemplou, à época o arbalete. Sustenta que 

isso ocorreu porque a pesca amadora somente foi defi nida pela posterior Portaria 

n. 30/2003, do IBAMA, na qual se encontra permitida a pesca subaquática, com 

ou sem o auxílio de embarcações, por meio de arbalete, sem auxílio de aparelhos 

de respiração artifi cial.

Salienta que a mens legis das normas proibitivas é a preservação do meio 

ambiente, “impedindo a pesca predatória e que venha a importar em atividade 

comercial” (fl . 215e).

Defende que “a atividade esportiva praticada pelo recorrente foi 

devidamente regulamentada pelo IBAMA, em data muito posterior à edição 

da norma proibitiva, sendo que, na ocasião da edição da primeira norma, não 

existia previsão da pesca subaquática com a utilização do arbalete, motivo pelo 

qual a exceção à regra de proibição não excepcionou tal instrumento” (fl . 219e).

Acrescenta que “tanto o pescador que utilize linha de mão ou vara e molinete, 

tanto quanto o pescador subaquático que se utiliza do arbalete ou espingarda de 

mergulho, têm que respeitar as cotas impostas pela legislação, ou seja, só podem 

capturar 15 Kg de peixe mais um exemplar de qualquer tamanho durante uma 

jornada de pesca de um dia, respeitados os tamanhos mínimos” (fl . 220e).

Invoca precedente do STJ em amparo a sua tese e requer, assim, “que o 

presente recurso seja conhecido e provido, para ao fi nal reformar o v. acórdão 

recorrido, concedendo a segurança para fi ns de permitir ao Recorrente praticar 

livremente a pesca subaquática no entorno da Ilha Grande e adjacências, desde 

que em apneia e munido da competente licença de pesca amadora na categoria 

“C”, por estar incluso como pescador amador na exceção à proibição imposta 

pela Portaria N-35/88 - SUDEPE” (fl . 226e).

Nas contrarrazões, alega o recorrido:

Conforme se pode verificar de um singelo exame dos documentos 

apresentados pela autoridade supostamente coatora, nos autos judiciais, a 

matéria em exame depende, realmente, de dilação probatória.
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(...)

Entretanto, na hipótese dos autos, além de não assistir o direito que pretende 

ver assegurado, tampouco é este líquido e certo. Com efeito, tem-se como líquido 

e certo aquele direito capaz de ser comprovado de plano, no momento da 

formação da relação jurídica processual e fundado em fatos incontroversos.

(...)

O impetrante alegou ter direito de pescar na proximidade da Ilha Grande. 

De outro modo, como demonstrará o Impetrante que, sem a existência de 

fi scalização, que preenche os requisitos ao praticar a pesca amadora no local?

Como demonstrar que há anuência da FEEMA ou do INEA, para a prática de 

pesca artesanal no local, entidades competentes para outorgar a permissão para 

a pesca armadora no local? E mais, como o Impetrante irá demonstrar se está 

pescando a uma distância inferior ou superior a 1.000 (mil) metros da Ilha Grande?

(...)

À vista do exposto, e considerando a impossibilidade de haver qualquer 

dilação probatória em processo de mandado de segurança, não deve o recurso 

prosperar.

(...)

Dentro dessa competência e autonomia, o Estado criou normas (Decreto 

Estadual n. 15.983/1990, que criou o Parque Estadual Marinho do Aventureiro), 

restringindo, no artigo 4º do referido Decreto Estadual, a pesca na área em que o 

Impetrante pretende praticar a pesca subaquática com espingarda.

(...)

Tal questão é importante, na medida em que a prática desenfreada da pesca 

subaquática pode vir a causar danos ao meio natural das ilhas situadas no 

município de Angra dos Reis, existindo a restrição acima mencionada até a 

distância de mil metros ao redor da Ilha Grande e da Ilha da Gipóia, bem como 

do Parque Estadual Marinho do Aventureiro, razão pela qual existe, na espécie, 

a possibilidade da Administração Pública exarar os atos necessários de poder 

de polícia, na hipótese de verifi car a existência de elemento técnico ou fático 

para tanto, no caso, o periculum in mora de risco iminente de dano ambiental 

em área preservada, fato esse que vincula a Administração Pública ao necessário 

atendimento do interesse público coletivo.

(...)

Desta sorte, foram excluídos da proibição, tão somente, os pescadores 

amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e 

anzol, com ou sem molinete e não como quer fazer crer o Impetrante, todos os 

pescadores amadores (o gênero) que atuam de outras formas ou com qualquer 

espécie de equipamento.
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(...)

Mas não foi isso que a norma fez, a norma especifi cou que fi cariam excluídos 

da proibição, apenas os pescadores amadores “que utilizem para o exercício da 

pesca, linha de mão, ou vara linha e anzol, com ou sem molinete” (fl s. 255/260e).

O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso (fl s. 

277/281e).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Assusete Magalhães (Relatora): Como se vê do relatório, 

trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por 

Sandro Caetano de Mesquita, com fundamento no art. 105, II, b, da CF/1988, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatado 

em Mandado de Segurança preventivo, impetrado pelo ora recorrente, contra 

o Secretário de Estado do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, assim 

ementado:

Mandado de segurança. Impugnação a ato do Secretário de Estado do 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Pesca subaquática. Legitimidade passiva 

ad causam da autoridade apontada como coatora. Subordinação do órgão 

responsável pela fi scalização à Secretaria do Estado do Ambiente. O impetrante 

possui licença para pesca amadora na Categoria ‘C’, que permite o uso de 

espingarda de mergulho ou arbalete, o que não está inserido na exceção prevista 

pelo art. 1º, § 1º da Portaria da Sudepe N-35, de 22 de dezembro de 1988, que 

permite a pesca artesanal ou amadora com a utilização de linha de mão, ou 

vara, linha e anzol, com ou sem molinete. A limitação imposta pela referida 

portaria não obsta o exercício da atividade de pesca subaquática para a qual está 

licenciado o impetrante, apenas sendo necessário que este observe os limites 

geográfi cos e a distância ali estabelecidos. Ausência de direito líquido e certo a 

amparar a pretensão. Denegação da ordem (fl s. 194/195e).

Pretende o impetrante, ora recorrente, que o impetrado se abstenha de 

impedi-lo de praticar, como pescador amador, detentor de licença do Ministério 

da Pesca e Aquicultura, a pesca amadora subaquática com arbalete, no entorno 

da Ilha Grande e adjacências, no litoral do Rio de Janeiro, desde que em apneia 

e sem a utilização de equipamentos de respiração artifi cial. Sustenta que, por ser 

pescador amador, está incluído na exceção à proibição de pesca, até a distância 

de 1.000 metros ao redor e ao largo da Ilha Grande e de outras Ilhas e enseadas 
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do litoral do Rio de Janeiro, citadas no art. 1º, I e II, da Portaria N-35/1988 - 

SUDEPE, exceção constante do § 1º do art. 1º da aludida Portaria.

O acórdão do Tribunal de origem, ao denegar a ordem, decidiu nos 

seguintes termos:

No mérito, não tem razão o impetrante.

O artigo 1º da Portaria N-35 do IBAMA (sic) proíbe a pesca, até a distância de 

1.000m de alguns locais específi cos no litoral do Estado do Rio de Janeiro, dentre 

eles a Ilha Grande. Tal vedação não se aplica a pescadores artesanais e amadores 

que utilizem para o exercício da pesca linhas de mão, ou vara de anzol, com ou 

sem molinete, situação na qual não se enquadra o impetrante, verbis:

Art. 1º. Proibir a pesca, até a distância de 1.000m (um mil metros) ao redor e ao 

largo dos seguintes acidentes geográfi cos, no litoral do Estado do Rio de Janeiro:

I) ilhas Grande, da Gipóia, dos Porcos, do Sandri, de Barra, Comprida, 

Cunhambebe, Cavaco e Caieira;

II) enseadas de Bracuí, Gipóia, Sapuíba, Ariró pertencentes à baía da Ribeira.

§ 1º. Ficam excluídos da proibição prevista neste artigo, os pescadores artesanais 

ou amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e 

anzol, com ou sem molinete, bem assim as atividades de maricultura. (grifei)

De fato, como se vê a fls. 28/30, o impetrante possui licença para pesca 

amadora na categoria C-subaquática.

Entretanto a Portaria n. 30 do IBAMA, ao estabelecer normas gerais para o 

exercício da pesca amadora, defi ne, em seu artigo 3º, III a pesca subaquática na 

categoria do impetrante, nos seguintes termos:

Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca subaquática, 

obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de uma taxa, 

defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária autorizada, 

em formulário próprio, para uma das seguintes categorias:

I – (...)

II – (...)

III – Pesca Subaquática (Categoria C) realizada com ou sem o auxílio de 

embarcações e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o 

emprego de aparelhos de respiração artifi cial. (grifei)

Assim, tendo em vista que a licença do impetrante é para pesca com o uso 

de espingarda de mergulho ou arbalete, não se enquadra dentre as modalidades 

permitidas pela Portaria N-35 do IBAMA, que, como dito, exclui da proibição os 

pescadores artesanais ou amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha 

de mão, ou vara linha e anzol.
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(...)

Ressalte-se que a limitação imposta pela Portaria SUDEPE N-35, não obsta 

o exercício da atividade de pesca subaquática para a qual está licenciado o 

impetrante, apenas sendo necessário que este observe os limites geográfi cos e 

distância ali estabelecidos.

Assim, não há comprovação de direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou 

abusivo a ser amparado pelo mandamus.

Por tais motivos, voto no sentido de denegar a segurança (fl s. 199/201e e 

203e).

Como visto, a solução da controvérsia não demanda dilação probatória, 

incompatível com a via do Mandado de Segurança, uma vez que cinge-se ela 

à interpretação das normas reguladoras da pesca subaquática amadora, a fi m 

de verifi car a possibilidade de sua realização por meio de arbalete, sem auxílio 

de equipamentos respiratórios, na área descrita no art. 1º, I e II, da Portaria 

SUDEPE N-35, de 22 de dezembro de 1988.

Reza o art. 1º, I e II, e § 1º, da Portaria N-35, de 22 de dezembro de 1988, 

da SUDEPE - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca:

Art. 1º. Proibir a pesca, até a distância de 1.000m (um mil metros) ao redor e ao 

largo dos seguintes acidentes geográfi cos, no litoral do Estado do Rio de Janeiro:

I) ilhas Grande, da Gipóia, dos Porcos, do Sandri, da Barra, Comprida, 

Cunhambebe, Cavaco e Caieira;

II) enseadas de Bracuí, Gipóia, Sapuiba, Ariró pertencentes à baía da Ribeira.

§ 1º. Ficam excluídos da proibição prevista neste artigo, os pescadores artesanais 

ou amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e 

anzol, com ou sem molinete, bem assim as atividades de maricultura.

Posteriormente – após a extinção da Superintendência do Desenvolvimento 

da Pesca - SUDEPE, sucedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, pela Lei n. 7.732, de 22.2.1989 –, 

editou-se, em 30.5.2003, a Portaria IBAMA n. 30, de 23.5.2003, que estabeleceu 

normas gerais para o exercício da pesca amadora, em todo o território nacional, 

dispondo, em seus arts. 2º, 3º e 4º:

Art. 2º Para efeito desta Portaria, entende-se por:

I - Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com a 

fi nalidade de lazer, turismo ou desporto, sem fi nalidade comercial.
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II - Competições de Pesca - toda atividade na qual os participantes deverão 

estar inscritos junto à entidade organizadora, visando concurso com ou sem 

premiação, atendendo às seguintes categorias:

a) Provas Internas - praticadas, exclusivamente, entre os associados das 

entidades responsáveis.

b) Provas Interclubes - realizadas entre Clubes, ou entre pescadores amadores 

a eles associados.

c) Torneios abertos - realizados entre pescadores amadores fi liados ou não a 

clubes.

d) Competições interestaduais - realizadas entre Federações, Ligas, Clubes ou 

outras Entidades da Pesca Amadora, ou ainda entre pescadores amadores a elas 

associados, provenientes de mais de um Estado.

e) Competições com participação internacional - realizadas com a participação 

de pescadores de outros países. III - Entidades da Pesca Amadora - Clubes, 

Associações, Ligas, Federações, ou qualquer outra forma de organização de 

pescadores amadores;

Parágrafo único - Para efeito desta Portaria, as empresas privadas e órgãos 

públicos que organizam excursões, programas, torneios, encontros, festivais e 

competições de pesca, tornam-se responsáveis pelo evento;

Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca subaquática, 

obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de uma taxa, 

defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária autorizada, em 

formulário próprio, para uma das seguintes categorias:

I - Pesca Desembarcada (Categoria A): realizada sem o auxílio de embarcação 

e com a utilização de linha de mão, puçá, caniço simples, anzóis simples ou 

múltiplos, vara com carretilha ou molinete, isca natural ou artifi cial;

II - Pesca Embarcada (Categoria B): realizada com o auxílio de embarcações e 

com o emprego dos petrechos citados no Inciso anterior.

III - Pesca Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de 

embarcações e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o 

emprego de aparelhos de respiração artifi cial;

§ 1º - A utilização dos anzóis múltiplos somente será permitida com iscas 

artifi ciais, nas modalidades de arremesso e corrico;

§ 2º - Os aparelhos de respiração artifi cial para a pesca subaquática somente 

poderão ser utilizados quando se tratar da prática de mergulho destinado a 

pesquisa ou fotografi a subaquática.

Art. 4º. A Licença para Pesca Amadora terá validade em todo o território nacional.

Parágrafo único - Normas editadas por órgãos regionais ou estaduais referentes 

aos petrechos, tamanhos mínimos e máximos de captura, cotas de captura por 
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pescador, períodos e locais permitidos para pesca deverão ser respeitadas, desde que 

mais restritivas.

No caso dos autos, o recorrente é detentor de Licença para Pesca Amadora, 

Categoria C - Subaquática, outorgada pelo Instituto do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e pelo Ministério da Pesca e 

Aquicultura (fl s. 29/31e).

Com efeito, a Portaria N-35, da SUDEPE, de 22 de dezembro de 1988, 

foi editada, pela extinta autarquia federal, com o intuito de proteger áreas de 

reprodução e crescimento de peixes, crustáceos e moluscos, proibindo, em seu 

art. 1º, I e II, a pesca, até a distância de 1.000 (um mil) metros ao redor e ao 

largo dos acidentes geográfi cos representados pelas Ilhas Grande, da Gipoia, 

dos Porcos, do Sandri, da Barra, Comprida, Cunhambebe, Cavaco e Caieira, 

assim como pelas enseadas de Bracui, Gipoia, Sapuiba e Ariró, pertencentes à 

Baía da Ribeira, situados no Estado do Rio de Janeiro.

A mesma Portaria excepcionou, da referida proibição, os pescadores 

artesanais ou amadores, que utilizem, para o exercício da pesca, linha de mão, 

ou vara, linha e anzol, com ou sem molinete, bem como as atividades de 

maricultura.

Na verdade, a pesca amadora somente foi regulamentada pela Portaria 

n. 30 do IBAMA, de 23.5.2003, que, em seu art. 2º, definiu, como pesca 

amadora, “aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com a fi nalidade de 

lazer, turismo ou desporto, sem fi nalidade comercial” (fl . 49e), estabelecendo, 

ainda, no art. 3º, III, o conceito de pesca amadora subaquática (Categoria C) 

como a “realizada com ou sem auxílio de embarcações e utilizando espingarda 

de mergulho ou arbalete, sendo vedado o emprego de aparelhos de respiração 

artifi cial” (fl . 50e).

Encontrava-se previsto, ainda, no art. 6º da referida Portaria:

Art. 6º. O limite de captura e transporte por pescador amador é de 10Kg (dez 

quilos) mais 01 (exemplar) para águas continentais, e 15Kg (quinze quilos) mais 

um exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas, respeitando-se os 

tamanhos mínimos e máximos estabelecidos em normas federais e estaduais.

§ 1º - A Gerência Executiva do IBAMA em acordo com o órgão de meio 

ambiente do Estado, poderá adotar limites inferiores aos estabelecidos no caput 

deste artigo, no caso de pesca exercida dentro do Estado;

(...).
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Registre-se, por oportuno, que a Portaria IBAMA n. 30, de 23.5.2003, 

foi revogada pela Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009, sem alterar, de forma 

signifi cativa, a regulamentação do tema:

Art. 2º Para efeito desta Portaria entende-se por:

I - Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com a 

fi nalidade de lazer, turismo e desporto, sem fi nalidade comercial.

II - Pesca Esportiva - modalidade da pesca amadora em que é obrigatória 

a prática do pesque e solte, sendo vedado o direito à cota de transporte de 

pescados, prevista na legislação.

III - Competições de Pesca - toda atividade na qual os participantes deverão 

estar inscritos junto à entidade organizadora, visando concurso com ou sem 

premiação, atendendo às seguintes categorias:

a) Provas internas - praticadas, exclusivamente, entre os associados das 

entidades responsáveis.

b) Provas interclubes - realizadas entre Clubes ou entre pescadores amadores 

a eles associados.

c) Torneios abertos - realizados entre pescadores amadores fi liados ou não a 

clubes.

d) Competições interestaduais - realizadas entre Federações, Ligas, Clubes ou 

outras entidades de pesca amadora, ou ainda entre pescadores amadores a elas 

associados, provenientes de mais de um estado.

e) Competições com participação internacional - realizadas com a participação 

de pescadores de outros países.

III - Entidades de Pesca Amadora - Clubes, Associações, Ligas, Federações, ou 

qualquer outra forma de organização de pescadores amadores;

Parágrafo único - Para efeito desta Portaria, as empresas privadas e órgãos 

públicos que organizam excursões, programas, encontros, festivais e competições 

de pesca, tornam-se responsáveis pelo evento;

Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca subaquática, 

obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de uma taxa, 

defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária autorizada, em 

formulário próprio, para uma das seguintes categorias:

I - Pesca Desembarcada (Categoria A): realizada sem o auxílio de embarcação 

e com a utilização de linha de mão, caniço simples, anzóis simples ou múltiplos, 

vara com carretilha ou molinete, isca natural ou artifi cial e puçá para auxiliar na 

retirada do peixe da água.

a) Entende-se por isca natural todo atrativo (vegetal ou animal, vivo ou morto, 

inteiro ou em partes, ao natural ou processado) que serve como alimento aos 

peixes.
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b) Entende-se por isca artificial, todo artefato não alimentar usado como 

atrativo na pesca.

c) A utilização dos anzóis múltiplos ou garatéias, somente será permitida com 

iscas artifi ciais, nas modalidades de arremesso e corrico;

d) Nas áreas litorâneas, o uso de tarrafas poderá ser autorizado com 

base em padrões e critérios técnicos estabelecidos por ato normativo das 

Superintendências do IBAMA, em cada Unidade da Federação, com anuência 

prévia da Diretoria de Biodiversidade e Florestas deste Instituto, não sendo 

permitido o uso destes petrechos em águas estuarinas e continentais.

e) A pesca amadora de peixes com fi nalidade ornamental ou de aquariofi lia 

fi ca permitida com puçás ou peneiras de no máximo 50 cm em sua região mais 

larga;

II - Pesca Embarcada (Categoria B): realizada com auxilio de embarcações, 

classifi cadas na categoria de esporte ou recreio pela autoridade marítima ou 

sociedade classificadora, e com o emprego dos petrechos citados no Inciso 

anterior.

a) Na pesca embarcada toda pessoa que estiver a bordo fazendo uso de 

material de pesca, ou em Ato Tendente, deve portar a licença de pesca;

III - Pesca Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de 

embarcações e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, tridente ou petrechos 

similares sendo vedado o emprego de aparelhos de respiração artifi cial;

Art. 4º. Fica proibido ao pescador amador o uso de quaisquer petrechos de pesca 

que não estejam especifi cados no art. 3º.

Art. 5º. A Licença para Pesca Amadora é válida em todo o território nacional, por 

um ano, a partir da data de recolhimento da taxa especifi cada, e em conformidade 

com a modalidade escolhida.

Art. 6º. O limite de captura e transporte por pescador amador é de 10 kg (dez 

quilos) mais 01 (um) exemplar para pesca em águas continentais, e 15 kg (quinze 

quilos) mais um exemplar, para pesca em águas marinhas e estuarinas.

§ 1º Fica proibido ao pescador amador, em todo o território nacional, armazenar 

e transportar pescado em condições que não permitam sua identifi cação, sem 

cabeça, nadadeiras, escamas ou couro, ou em forma de postas ou fi lés.

§ 2º Peixes com comprimento total maior ou igual a um metro (100 

centímetros) podem ter a cabeça separada do corpo desde que as duas partes 

(corpo e cabeça) estejam em condições que permitam sua identifi cação.

§ 3º O pescado deve ser armazenado em local de fácil acesso à fi scalização.

§ 4º No caso de transporte interestadual do pescado, o pescador amador 

deverá providenciar o comprovante de origem, junto aos órgãos competentes.

§ 5º O produto das pescarias realizadas na forma desta Portaria não poderá ser 

comercializado ou industrializado.
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§ 6º Para a pesca amadora com fins ornamentais e de aquariofilia fica 

estabelecido o limite máximo de 40 indivíduos por pescador amador, para 

peixes de águas continentais, e 10 indivíduos por pescador, para peixes de águas 

marinhas e estuarinas, sem prejuízo das normas referentes a tamanho mínimo e 

limite de peso, à que por ventura a espécie possa estar submetida.

I - O interessado deve acompanhar a carga em todo o trajeto do transporte;

II - O transporte de peixes ornamentais deverá seguir as normas federais e 

estaduais específi cas de sanidade de organismos aquáticos.

(...)

Art. 16. Normas editadas por órgãos regionais ou estaduais referentes aos 

petrechos, tamanhos mínimos e máximos de captura, cotas de captura e transporte 

por pescador, períodos e locais permitidos e/ou proibidos, limites de idade para 

isenção da taxa da licença de pesca deverão ser respeitadas, desde que mais 

restritivas, mesmo quando o pescador for abordado em águas da União.

Assim, a Portaria SUDEPE N-35, de 22.12.1988, editada pela 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE – autarquia 

federal extinta, em 22.2.1989, sucedida pelo Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, conforme estatuído na Lei n. 7.732, 

de 22.2.1989 –, foi parcialmente revogada, de forma sucessiva, pelas Portarias 

IBAMA n. 30, de 23.5.2003, e 4, de 19.3.2009, que estabeleceram normas 

gerais para o exercício da pesca amadora, em todo o território nacional.

Nesse contexto, em conformidade com o art. 3º, III, da Portaria IBAMA 

n. 4, de 19.3.2009, permite-se a realização da pesca amadora subaquática, com 

ou sem auxílio de embarcações, com utilização de espingarda de mergulho ou 

arbalete, tridente ou petrechos similares, sendo vedado o emprego de aparelhos 

de respiração artificial, respeitada a limitação de captura e transporte por 

pescador amador, constante do art. 6º da mesma Portaria.

Por sua vez, reza o art. 9º do Decreto Estadual n. 20.172, de 1º.7.1994, 

invocado nas informações prestadas pelo Estado do Rio de Janeiro (fls. 

115/116e) e que institui o Plano Diretor da Área de Proteção Ambiental de 

Tamoios, localizada no Município de Angra dos Reis:

Art. 9º - Nas zonas de Influência Ecológica, além das restrições gerais 

estabelecidas nos artigos 6º e 7º, deverão ser obedecidas as seguintes restrições:

I - Fica proibido:

a) instalar ou ampliar postos fl utuantes de abastecimento de combustível;

b) fazer lavagem de tanques de embarcações de qualquer modalidade 

(Decreto Federal n. 50.877 de 29.6.1961);
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c) construir molhes, marinas, fazer dragagens e instalar atividades de 

aqüicultura com a licença ambiental expedida pela FEEMA;

d) colocar artefatos de pesca fi xos que impeçam rotas migratórias relevantes 

ou provoquem sedimentação junto a áreas estuarinas e manguezais;

e) a exploração da pesca em locais; favoráveis à desova, de desenvolvimento de 

larvas ou pós-larvas, de alimentação de espécies cujos estoques estejam abaixo do 

necessário à sua manutenção, e os considerados como refúgio para espécies;

f ) a instalação de qualquer atividade degradadora ou potencialmente 

causadora de degradação ambiental na área dos pesqueiros mais signifi cativos, 

constituídos pelo entorno das ilhas Sandri e Jorge Grego;

g) a atividade pesqueira na área de abrangência do Parque Estadual Marinho 

do Aventureiro, a não ser a pesca artesanal.

Cumpre ressaltar, assim, que deve ser obedecida a limitação constante do 

art. 9º do Decreto Estadual n. 20.172, de 1º.7.1994, por se cuidar de norma 

estadual mais restritiva, cuja observância é imposta pelo mencionado art. 16 da 

Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009.

Ainda que assim não fosse, como consabido, a prevalência do interesse 

público sobre o privado constitui cânone do Direito Administrativo.

De outra parte, o princípio da fi nalidade norteia a edição das normas 

administrativas, para serem “na conformidade de sua razão de ser, do objetivo 

em vista do qual foi editada” (Celso Antônio Bandeira de Melo, in Curso de 

Direito Administrativo, 9ª ed., p. 64e).

Por sua vez, discorrendo sobre a fi nalidade e o objeto do ato administrativo, 

leciona José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo, 

16ª ed., p. 105):

Ambos estampam os apectos teleológicos do ato e podem ser considerados 

vetores do resultado do ato. Mas o objeto representa o fi m imediato, ou seja, 

o resultado prático a ser alcançado pela vontade administrativa. A fi nalidade, 

ao contrário, refl ete o fi m, mediato, vale dizer, o interesse coletivo que deve o 

administrador perseguir.

Em razão disso, o objeto é variável conforme o resultado prático buscado pelo 

agente da Administração, ao passo que a fi nalidade é invariável para qualquer 

espécie de ato: será sempre o interesse público.

Infere-se, assim, da interpretação teleológica dos mencionados institutos 

normativos, que a utilização de arbalete, sem auxílio de respirador, para a realização 
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da pesca amadora subaquática, conforme previsto nas normas regulamentadoras 

da matéria (Portaria IBAMA n. 30, de 23.5.2003, posteriormente revogada 

pela Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009), não desvirtua o espírito da Portaria 

N-35, da SUDEPE, de 22 de dezembro de 1988, consubstanciado na proteção 

das áreas de reprodução e crescimento de peixes, crustáceos e moluscos e com 

o fi to de evitar a pesca comercial, com efeitos predatórios, nos locais que o ato 

normativo da extinta SUDEPE menciona.

Por outro lado, a Portaria IBAMA n. 4, de 19.3.2009, em seu art. 6º, 

estabelece limite de captura e transporte de peixes por pescador amador também 

como mecanismo de proteção ao meio ambiente, evidenciando-se a inadequação 

da restrição da pesca amadora subaquática em apneia, com utilização de arbalete, 

sem auxílio de respirador, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade, 

postulado também orientador do Direito Administrativo, para que não haja a 

adoção de medidas restritivas desnecessárias para o alcance do interesse público.

Apreciando caso análogo, esta Segunda Turma considerou a existência de 

direito líquido e certo do então recorrente, pescador amador, detentor de licença 

do órgão federal competente, à pesca amadora subaquática em apneia, com 

arbalete, nos locais mencionados no art. 1º da Portaria N-35/1988 - SUDEPE, 

como se colhe do voto do Ministro Mauro Campebll Marques, Relator do RMS 

33.562/RJ, in verbis:

Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de fundada 

ameaça de que a autoridade coatora adotasse medidas coercitivas para impedir 

que o impetrante-recorrente realizasse pesca sub-aquática amadora com 

arbalete, com base na Portaria Sudepe N-35/88.

Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a pesca 

sub-aquática em apnéia com arbalete, por ser do tipo amadora, não pode ser 

considerada predatória, e, portanto, deve ser permitida.

Penso que assiste razão ao impetrante-recorrente.

Com base na Portaria Ibama n. 20/03, o recorrente obteve licença para pesca 

subaquática amadora, inclusive com a utilização de arbalete. Este diploma 

infralegal é claro (negritos acrescentados):

Art. 2º- Para efeito desta Portaria, entende-se por:

I - Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros ou estrangeiros com 

a fi nalidade de lazer, turismo ou desporto, sem fi nalidade comercial.

Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca 

subaquática, obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o 
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pagamento de uma taxa, defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida 

junto à rede bancária autorizada, em formulário próprio, para uma das 

seguintes categorias:

[...]

III - Pesca Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de 

embarcações e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo 

vedado o emprego de aparelhos de respiração artifi cial;

Dispositivo que pode gerar certa dúvida é o art. 4º, p. único, dessa Portaria. A 

ver (negritos acrescentados):

Art. 4º - A Licença para Pesca Amadora terá validade em todo o território 

nacional.

Parágrafo único - Normas editadas por órgãos regionais ou estaduais 

referentes aos petrechos, tamanhos mínimos e máximos de captura, cotas 

de captura por pescador, períodos e locais permitidos para pesca deverão 

ser respeitadas, desde que mais restritivas.

Importa perquirir, portanto, se a Portaria Sudepe N-35/88 enquadra-se na 

qualidade de norma estadual mais restritiva:

Art. 1º Proibir a pesca, até a distância de 1.000m (um mil metros) ao 

redor ou ao largo dos seguintes acidentes geográfi cos, no litoral do Estado 

do Rio de Janeiro:

[...]

§ 1º Ficam excluídos da proibição prevista neste artigo, os pescadores 

artesanais ou amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, 

ou vara linha e anzol, com ou sem molinete, bem assim as atividades de 

maricultura.

Em primeiro lugar, convém ressaltar que a Portaria Sudepe é de 1988. Bem, o fato 

de a Portaria Sudepe N-35, ao livrar da proibição de pesca comercial os pescadores 

artesanais e amadores, não ter feito menção a este artefato diz respeito unicamente 

a sua inexistência à época em que editada esta portaria (1988), e não à real vontade 

regulamentadora de vedar a pesca subaquática amadora com o uso do arbalete. Não 

há, pois, caráter restritivo, mas apenas lacuna relativa a desenvolvimento técnico.

Em segundo lugar, o conceito de “pesca artesanal” não vem defi nido pela Portaria 

Sudepe, mas sim pela Portaria do Ibama retro transcrita e, neste conjunto de normas, 

a pesca amadora é simplesmente aquela que não possui fi nalidade comercial.

Em terceiro lugar, e mais importante porque ratifica as duas linhas 

argumentativas antes expostas, é digno de nota que o art. 1º da Portaria Sudepe 
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permite a pesca com anzóis, tipo de pesca amadora que, na Portaria do Ibama pode 

ser classifi cada como pesca amadora desembarcada ou embarcada - conforme se 

utilize ou não de embarcações.

Quer dizer: até o uso de embarcações não é sufi ciente para afastar o amadorismo, 

de modo que o mero uso de arbalete, sob a perspectiva da razoabilidade na proteção 

do meio ambiente aquático (especialmente sob o aspecto da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito), também não o pode ser.

Com essas considerações, voto por dar provimento ao recurso ordinário.

O referido acórdão encontra-se assim ementado:

Ambiental. Recurso ordinário em mandado de segurança. Pesca sub-aquática 

em apnéia com arbalete. Estado do Rio de Janeiro. Portaria Ibama n. 20/03.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de 

fundada ameaça de que a autoridade coatora adotasse medidas coercitivas para 

impedir que o impetrante-recorrente realizasse pesca sub-aquática amadora com 

arbalete, com base na Portaria Sudepe N-35/88.

2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a pesca 

sub-aquática em apnéia com arbalete, por ser do tipo amadora, não pode ser 

considerada predatória, e, portanto, deve ser permitida.

3. Com base na Portaria Ibama n. 20/03, o recorrente obteve licença para 

pesca subaquática amadora, inclusive com a utilização de arbalete. Este 

diploma infralegal é claro (negritos acrescentados): Art. 2º- Para efeito desta 

Portaria, entende-se por: I - Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros 

ou estrangeiros com a fi nalidade de lazer, turismo ou desporto, sem fi nalidade 

comercial. [...] Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca 

subaquática, obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de 

uma taxa, defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária 

autorizada, em formulário próprio, para uma das seguintes categorias: [...] III - 

Pesca Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de embarcações 

e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o emprego de 

aparelhos de respiração artifi cial;”.

4. Dispositivo que pode gerar certa dúvida é o art. 4º, p. único, dessa Portaria. A 

ver (negritos acrescentados): “Art. 4º - A Licença para Pesca Amadora terá validade 

em todo o território nacional. Parágrafo único - Normas editadas por órgãos 

regionais ou estaduais referentes aos petrechos, tamanhos mínimos e máximos 

de captura, cotas de captura por pescador, períodos e locais permitidos para 

pesca deverão ser respeitadas, desde que mais restritivas”.

5. Importa perquirir, portanto, se a Portaria Sudepe N-35/88 enquadra-se 

na qualidade de norma estadual mais restritiva: “Art. 1º Proibir a pesca, até a 

distância de 1.000m (um mil metros) ao redor ou ao alrgo dos seguintes acidentes 
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geográficos, no litoral do Estado do Rio de Janeiro: [...] § 1º Ficam excluídos 

da proibição prevista neste artigo, os pescadores artesanais ou amadores que 

utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e anzol, com ou 

sem molinete, bem assim as atividades de maricultura”.

6. Em primeiro lugar, convém ressaltar que a Portaria Sudepe é de 1988. Bem, 

o fato de a Portaria Sudepe N-35, ao livrar da proibição de pesca comercial os 

pescadores artesanais e amadores, não ter feito menção a este artefato diz respeito 

unicamente a sua inexistência à época em que editada esta portaria (1988), e não 

à real vontade regulamentadora de vedar a pesca subaquática amadora com 

o uso do arbalete. Não há, pois, caráter restritivo, mas apenas lacuna relativa a 

desenvolvimento técnico.

7. Em segundo lugar, o conceito de “pesca artesanal” não vem defi nido pela 

Portaria Sudepe, mas sim pela Portaria do Ibama retro transcrita e, neste conjunto 

de normas, a pesca amadora é simplesmente aquela que não possui finalidade 

comercial.

8. Em terceiro lugar, e mais importante porque ratifica as duas linhas 

argumentativas antes expostas, é digno de nota que o art. 1º da Portaria Sudepe 

permite a pesca com anzóis, tipo de pesca amadora que, na Portaria do Ibama pode 

ser classifi cada como pesca amadora desembarcada ou embarcada - conforme se 

utilize ou não de embarcações.

9. Quer dizer: até o uso de embarcações não é sufi ciente para afastar o amadorismo, 

de modo que o mero uso de arbalete, sob a perspectiva da razoabilidade na proteção 

do meio ambiente aquático (especialmente sob o aspecto da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito), também não o pode ser.

10. Recurso ordinário em mandado de segurança provido (STJ, RMS 33.562/RJ, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.8.2011).

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Ordinário, para permitir ao 

recorrente a prática de pesca amadora subaquática em apneia, sem emprego de 

aparelhos de respiração artifi cial, no entorno da Ilha Grande e adjacências, no 

Estado do Rio de Janeiro, desde que munido da Licença para Pesca Subaquática 

(Categoria C), conforme previsto no art. 3º, III, da Portaria IBAMA n. 4, de 

19.3.2009, respeitadas, ainda, as restrições constantes do Decreto Estadual n. 

20.172, de 1º.7.1994.

É o voto.

VOTO-VISTA

Ementa: Ambiental. Pesca subaquática com espingarda de 

mergulho ou arbalete. Ilha Grande/RJ. Portaria Sudepe N-35/1998. 
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Restrição afastada. Precedente específi co. Ressalva pessoal parcial de 

fundamentação.

1. Em síntese, a controvérsia jurídica diz respeito à averiguação da 

legalidade da restrição imposta pela Portaria Sudepe N-35/1988, que 

proibiu a pesca amadora subaquática com espingarda de mergulho ou 

arbalete num raio de 1.000 (um mil) metros em torno da Ilha Grande, 

no Estado do Rio de Janeiro.

2. Como venho manifestando nas sessões de julgamento, tenho 

por princípio seguir fi elmente os precedentes do STJ, sem prejuízo de 

pontuais revisões (ou evoluções) jurisprudenciais.

3. O presente caso ilustra bem essa minha posição, pois há 

precedente em situação de fato e jurídica idêntica, de cujo julgamento 

participei e que foi invocado pela e. relatora, Ministra Assusete 

Magalhães: RMS 33.562/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 24.8.2011.

4. Registro que a fundamentação que me sensibilizou para acolher 

a pretensão deduzida no precedente acima foi a que considerou 

os peculiaríssimos elementos do caso concreto para tecer juízo de 

proporcionalidade.

5. Por outro lado, ressalvo meu entendimento quanto à tese abstrata 

relativa ao confl ito de normas. É que a Portaria Sudepe N-35/1988 

é norma específi ca de proteção de ecossistemas também específi cos, 

não podendo ser suplantada por normas gerais posteriores defi nidoras 

da atividade de pesca amadora. O fato de a atividade de pesca 

subaquática não ter defi nição legal ao tempo da citada Portaria da 

Sudepe não signifi ca que tal tipo de pesca não existisse de fato a ponto 

de ser desconsiderado pela autoridade administrativa que editou o 

ato restritivo para proteção do ecossistema em torno da Ilha Grande, 

tanto que o impetrante possuía licença administrativa para a prática 

do tipo de pesca mencionada.

6. Por todo o exposto, com o registro da ressalva de meu entendimento, 

acompanho a e. Ministra Assusete Magalhães para dar provimento ao 

Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

216

Em síntese, tendo em vista o exaustivo relatório apresentado pela e. 

Ministra Assusete Magalhães, a controvérsia jurídica diz respeito à averiguação 

da legalidade da restrição imposta pela Portaria do N-35/1988, que proibiu a 

pesca amadora subaquática com espingarda ou arbalete num raio de 1.000 (um 

mil) metros em torno de Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro.

Como venho manifestando nas sessões de julgamento, tenho por princípio 

seguir fi elmente os precedentes desta Corte Superior, sem prejuízo de pontuais 

revisões (ou evoluções) jurisprudenciais.

O presente caso ilustra bem essa minha posição, pois há precedente em 

situação de fato e jurídica idêntica, de cujo julgamento participei e que foi 

invocado pela e. relatora, Ministra Assusete Magalhães:

Ambiental. Recurso ordinário em mandado de segurança. Pesca sub-aquática 

em apnéia com arbalete. Estado do Rio de Janeiro. Portaria Ibama n. 20/03.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de 

fundada ameaça de que a autoridade coatora adotasse medidas coercitivas para 

impedir que o impetrante-recorrente realizasse pesca sub-aquática amadora com 

arbalete, com base na Portaria Sudepe N-35/88.

2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a pesca 

sub-aquática em apnéia com arbalete, por ser do tipo amadora, não pode ser 

considerada predatória, e, portanto, deve ser permitida.

3. Com base na Portaria Ibama n. 20/03, o recorrente obteve licença para 

pesca subaquática amadora, inclusive com a utilização de arbalete. Este 

diploma infralegal é claro (negritos acrescentados): Art. 2º - Para efeito desta 

Portaria, entende-se por: I - Pesca Amadora - aquela praticada por brasileiros 

ou estrangeiros com a fi nalidade de lazer, turismo ou desporto, sem fi nalidade 

comercial.

[...] Art. 3º. Os pescadores amadores, inclusive os praticantes da pesca 

subaquática, obterão a Licença para Pesca Amadora mediante o pagamento de 

uma taxa, defi nida na legislação em vigor, a ser recolhida junto à rede bancária 

autorizada, em formulário próprio, para uma das seguintes categorias: [...] III - 

Pesca Subaquática (Categoria C): realizada com ou sem o auxílio de embarcações 

e utilizando espingarda de mergulho ou arbalete, sendo vedado o emprego de 

aparelhos de respiração artifi cial;”.

4. Dispositivo que pode gerar certa dúvida é o art. 4º, p. único, dessa Portaria. A 

ver (negritos acrescentados): “Art. 4º - A Licença para Pesca Amadora terá validade 

em todo o território nacional.

Parágrafo único - Normas editadas por órgãos regionais ou estaduais referentes 

aos petrechos, tamanhos mínimos e máximos de captura, cotas de captura por 
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pescador, períodos e locais permitidos para pesca deverão ser respeitadas, desde 

que mais restritivas”.

5. Importa perquirir, portanto, se a Portaria Sudepe N-35/88 enquadra-se 

na qualidade de norma estadual mais restritiva: “Art. 1º Proibir a pesca, até a 

distância de 1.000m (um mil metros) ao redor ou ao alrgo dos seguintes acidentes 

geográficos, no litoral do Estado do Rio de Janeiro: [...] § 1º Ficam excluídos 

da proibição prevista neste artigo, os pescadores artesanais ou amadores que 

utilizem para o exercício da pesca, linha de mão, ou vara linha e anzol, com ou 

sem molinete, bem assim as atividades de maricultura”.

6. Em primeiro lugar, convém ressaltar que a Portaria Sudepe é de 1988. 

Bem, o fato de a Portaria Sudepe N-35, ao livrar da proibição de pesca comercial 

os pescadores artesanais e amadores, não ter feito menção a este artefato diz 

respeito unicamente a sua inexistência à época em que editada esta portaria 

(1988), e não à real vontade regulamentadora de vedar a pesca subaquática 

amadora com o uso do arbalete. Não há, pois, caráter restritivo, mas apenas 

lacuna relativa a desenvolvimento técnico.

7. Em segundo lugar, o conceito de “pesca artesanal” não vem defi nido pela 

Portaria Sudepe, mas sim pela Portaria do Ibama retro transcrita e, neste conjunto 

de normas, a pesca amadora é simplesmente aquela que não possui fi nalidade 

comercial.

8. Em terceiro lugar, e mais importante porque ratifica as duas linhas 

argumentativas antes expostas, é digno de nota que o art. 1º da Portaria Sudepe 

permite a pesca com anzóis, tipo de pesca amadora que, na Portaria do Ibama 

pode ser classificada como pesca amadora desembarcada ou embarcada - 

conforme se utilize ou não de embarcações.

9. Quer dizer: até o uso de embarcações não é suficiente para afastar 

o amadorismo, de modo que o mero uso de arbalete, sob a perspectiva da 

razoabilidade na proteção do meio ambiente aquático (especialmente sob o 

aspecto da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito), também não 

o pode ser.

10. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(RMS 33.562/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

24.8.2011).

Pedi vista para analisar novamente o caso, notadamente pela argumentação 

apresentada.

E gostaria apenas de deixar registrado que a fundamentação que me 

sensibilizou para acolher a pretensão deduzida no precedente acima foi a que 

considerou os peculiaríssimos elementos do caso concreto para tecer juízo de 

proporcionalidade.
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Por outro lado, ressalvo minha opinião quanto à tese abstrata relativa ao 

confl ito de normas. É que a Portaria SUDEPE N-35/1988 é norma específi ca 

de proteção de ecossistemas também específi cos, não podendo ser suplantada 

por normas gerais posteriores defi nidoras da atividade de pesca amadora. O fato 

de a atividade de pesca subaquática não ter defi nição legal ao tempo da citada 

Portaria da SUDEPE não signifi ca que tal tipo de pesca não existisse de fato 

a ponto de ser desconsiderado pela autoridade administrativa que editou o ato 

restritivo, tanto que o impetrante possuía licença para a prática do tipo de pesca 

mencionada.

Por todo o exposto, com o registro da ressalva de meu entendimento, acompanho 

a e. Ministra Assusete Magalhães para dar provimento ao Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.391.271-RJ (2013/0012235-5)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: Veplan Industria Imobiliaria S/A e outro

Advogado: Fernando Perez Garrido e outro(s)

Recorrido: Leslie Minner

Advogados: Claudio Sarzedas Lessa

Aldo Gueiros Souza e outro(s)

Januário Caff aro e outro(s)

Rafael Brandão Gueiros de Souza e outro(s)

Interes.: Município de Niterói

Procurador: Cyntia Martins Soares e outro(s)

Interes.: Evandro Cesar de Nazareth Oro Garcia

EMENTA

Administrativo. Direito a Cidade Sustentável. Loteamento. 

Memorial. Espaço livre. Estacionamento. Bem público. Boa-fé 
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objetiva. DL n. 58/1937 e Lei n. 6.766/1979. Domínio público. 

Alienação. Alteração da fi nalidade. Impossibilidade. Legitimidade ad 

causam do comprador de lote.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo, com base nas previsões do 

DL n. 58/1937 e na boa-fé objetiva, consignou ser inviável a alienação, 

no âmbito de loteamento, de área reservada a estacionamento, bem 

como a alteração da sua fi nalidade para torná-la edifi cável.

2. Conforme consignado na origem, as áreas do loteamento de 

que trata a lide foram reservadas para estacionamento público, estando 

incluídas entre aquelas que, nos termos do art. 3º do DL n. 58/1937, 

tornam-se inalienáveis com a inscrição do memorial da propriedade 

loteada.

3. As faculdades jurídicas ínsitas à propriedade (ius fruendi, ius 

vindicandi, ius utendi, ius disponendi) devem ser compreendidas à luz 

da sua função socioecológica, prevista nos arts. 5º, XXIII, 170, III e 

VI, 182, § 2º, e 186, I e II, da Constituição Federal, bem como no art. 

1.228, § 1º, do Código Civil.

4. No âmbito urbanístico, a preocupação com o interesse coletivo 

já vinha expressa no DL n. 58/1937, que exigia aprovação do plano 

e da planta do loteamento pela Prefeitura Municipal, ouvidas as 

autoridades sanitárias e militares (art. 1º, § 1º).

5. A reserva de espaços livres no loteamento, ainda que fosse 

para a utilização específi ca como estacionamento, viria ao encontro 

da necessidade de infraestrutura adequada para o afl uxo de pessoas 

ao local.

6. Recurso Especial não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

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

voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Og Fernandes 

(Presidente), Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e Humberto 

Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 3 de novembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 28.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial (art. 105, 

III, “a”, da CF) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro assim ementado:

Loteamento. Memorial registro venda terceiro. Impossiblidade. Boa fé objetiva. 

Área reservada para estacionamento. Espaço livre. Bem publico. Inalienável. O 

Município réu alega ilegitimidade ativa ad causam sob fundamento, em síntese, 

de que a parte autora não reclama para si nenhum direito sobre a área em apreço. 

O argumento utilizado não é razoável tendo em vista que o interesse jurídico não 

se resume às demandas reivindicatórias O autor, como adquirente da propriedade 

loteada possui legitimidade para arguir a não observância dos termos do Memorial 

de seu loteamento, de acordo com o art. 9º do Decreto-Lei 58/937. Assim, se 

adquiriu um imóvel em loteamento cujo memorial devidamente registrado 

constava “área reservada para estacionamento” e verificando posteriormente 

que foi dada destinação diversa ao bem, inequivocamente, possui legitimidade 

para ajuizar dando obstando tal conduta nos termos do pleito formulado em 

sua exordial. No mérito, tem-se que as certidões expedidas pela tabeliã do 

cartório do Décimo Terceiro Ofício de Niterói atestam que naquela serventia 

consta inscrito e arquivado o Memorial de Inscrição do Loteamento denominado 

“Cidade Balneária Itaipu” onde se reservou para estacionamento as áreas junto 

às quadras 49 e 50. O loteamento em questão data de 1942, sendo aplicável à 

hipótese o Decreto-Lei n. 58/1937. O art. 1º determina que os proprietários ou 

co-proprietários de terrenos rurais ou urbanos que pretendessem vendê-los, 

divididos em lote e por oferta pública, mediante pagamento do preço a prazo em 

prestações sucessivas e periódicas, seriam obrigados, antes de anunciar a venda, 

a depositar no cartório do registro de imóveis da circunscrição, dentre outros, 

de um memorial contendo planta do imóvel, indicadas vias de comunicação, 

espaços livres, construções, benfeitorias e vias pública de comunicação. Por 

óbvio, trata-se a área reservada para estacionamento de um espaço livre e, por 

isso, não edifi cável. Contraria a boa-fé objetiva o ato do proprietário que, ao fazer 

loteamento, anuncia determinada área como reservado a estacionamento e 

depois efetua compra e venda com terceiro particular do mesma área, alegando 

que a área é edificante, dando, portanto, destinação diversa a inicia1mente 

pactuada. Por certo, em se tratando de área para estacionamento, cuida-se de 
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bem de uso público não passível a alienação para terceiros. Ademais, a própria 

legislação impede tal conduta tendo em vista que, após registo do memorial 

descritivo, as vias de comunicação e os espaços livres passam para o domínio 

público, tornando-se inalienáveis. A afetação do bem decorre da própria lei, após 

o ato registral. Desprovimento dos recursos (fl . 621).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl . 655).

Os recorrentes sustentam que ocorreu violação dos arts. 527 e 1.228 

do CC. Alegam, em suma, que as áreas objeto da demanda, inseridas no 

loteamento “Cidade Balneária Itaipu”, ainda que tenham sido reservadas 

para estacionamento, podem ser livremente alienadas e utilizadas para outras 

fi nalidades.

Contrarrazões às fl s. 680-690.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Trata-se de Ação Ordinária 

em que se pretende seja declarada a nulidade tanto da alienação a terceiros, pela 

loteadora Veplan, de áreas originariamente reservadas a estacionamento, no 

loteamento “Cidade Balneária Itaipu”, como de atos da Secretaria de Urbanismo 

de Niterói que a chancelam; e, em consequência, que seja reconhecido e 

garantido o domínio público do Município (corréu) sobre tal parcela do imóvel.

A irresignação não merece acolhida. Ao enfrentar a controvérsia, o Tribunal 

de origem consignou, em acórdão primoroso, relatado pelo Desembargador 

Roberto de Abreu e Silva:

No mérito, tem-se que as certidões de fl s. 34 e 35 expedidas pela tabeliã do 

cartório do Décimo Terceiro Ofi cio de Niterói atestam que naquela serventia 

consta inscrito e arquivado o Memorial de Inscrição do Loteamento denominado 

“Cidade Balneária Itaipu” onde se reservou para estacionamento as áreas junto às 

quadras 49 e 50.

O loteamento em questão data de 1942, sendo aplicável à hipótese o Decreto-

Lei n. 58/1937 que dispunha, naquela época, sobre o loteamento de terrenos. O 

art. 1º determinava que os proprietários ou co-proprietários de terrenos rurais ou 

urbanos que pretendessem vendê-los, divididos em lotes e por oferta pública, 

mediante pagamento do preço a prazo em prestações sucessivas e periódicas, 

seriam obrigados, antes de anunciar a venda, a depositar no cartório do registro 
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de imóveis da circunscrição, dentre outros, um memorial contendo planta do 

imóvel, indicadas vias de comunicação, espaços livres, construções, benfeitorias e 

vias públicas de comunicação.

Por óbvio, trata-se a área reservada para estacionamento de um espaço livre e, 

por isso, não edifi cável. Contraria a boa-fé objetiva o ato do proprietário que, ao 

fazer loteamento, anuncia determinada área como reservada a estacionamento 

depois efetua compra e venda com terceiro particular da mesma área, alegando 

que a área é edificante, dando, portanto, destinação diversa a inicialmente 

pactuada. Por certo, se tratando de área para estacionamento, cuida-se de bem 

de uso público, não sendo possível a alienação para terceiros, conforme se vê de 

fl s. 39 e 40.

O documento de fls. 48 evidencia a atitude da ré, uma vez que, em 

petição dirigida à Secretaria de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Niterói, 

textualmente dispõe que: “Veplan - Companhia de Desenvolvimento Territorial, 

sucessora da Companhia Territorial Itaipu, empresa proprietária e loteadora 

do Loteamento Cidade Balneária de Itaipu, vem por meio desta expor e por 

fim requerer, a modificação do tipo de uso do solo sobre 02 áreas de nossa 

propriedade reservadas à estacionamento, situadas uma junto à quadra 50 com 

frente vara as Ruas X e Z e uma junto à quadra 49 com frente para as Ruas V e Z, 

respectivamente, ambas no bairro Itaipu...”

(...)

Ademais, a própria legislação impede tal conduta tendo em vista que, após 

registro do memorial descritivo, as vias de comunicação e os espaços livres 

passam para o domínio público, tornando-se inalienáveis. A afetação do bem 

decorre da própria lei, após o ato registral.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 58/37 afirma categoricamente que a inscrição 

torna inalienáveis, por qualquer titulo, as vias de comunicação e os espaços livres 

constantes do memorial e da planta.

Não se verifica a violação dos dispositivos mencionados no Recurso 

Especial, cabendo apenas festejar a impecabilidade jurídica e a tecnicidade 

escorreita da sentença proferida pela Juíza Juliana Grillo El-Jaick e do acórdão 

da lavra do Desembargador Roberto de Abreu e Silva.

Conforme consignado na origem, as áreas do loteamento de que trata 

a lide foram reservadas para estacionamento público, incluídas entre aquelas 

que, nos termos do art. 3º do DL n. 58/1937, tornavam-se inalienáveis com a 

inscrição do memorial da propriedade loteada.

Não carece de revisão pelo STJ o reconhecimento pelo acórdão recorrido 

da legitimidade ad causam do autor, um dos compradores de terreno no 
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empreendimento. O adquirente ou possuidor de lote ou imóvel, em resposta 

a ofensa a interesses jurídicos particulares ou comunitários, tangíveis e 

intangíveis – assim como a Administração, o Ministério Público, organizações 

não governamentais e vizinhos, contíguos ou não –, pode, sem prejuízo da 

Ação Popular e da Ação Civil Pública, judicialmente questionar degradação 

ou descaracterização urbanístico-ambiental, alteração, ocupação, alienação, 

desmembramento ou privatização de áreas reservadas ao uso comum ou especial. 

A afetação e a reserva de bem privado ao domínio público (avesso a usucapião, 

nos termos do art. 102 do Código Civil) mostram-se imunes à antiguidade 

da violação. Assim se dá, entre outros fundamentos, também porque, se as 

obrigações instituídas pela legislação ou assumidas voluntariamente pelo 

empreendedor devem ser por ele leal e integralmente cumpridas, eventual 

inadimplência sua, ao consubstanciar omissão permanente, renova-se a cada 

instante (cf. AgRg no Agravo de Instrumento 928.652/RS). Por outro lado, sob 

a égide tanto do DL n. 58/1937 como da Lei n. 6.766/1979 (arts. 9º, § 2º, III, 

17, 22, 23 e 28), haver inércia, descuido ou mesmo conivência do Poder Público 

com o ato prejudicial ao patrimônio público, em vez de sanar ou legitimar a 

conduta ilícita, serve apenas para tipifi car improbidade administrativa, crime e 

infração disciplinar do servidor implicado, conforme jurisprudência desta Corte.

Imperioso reafirmar que o direito de propriedade não é absoluto. As 

faculdades jurídicas ínsitas ao domínio (ius fruendi, ius vindicandi, ius utendi, ius 

disponendi) devem ser compreendidas à luz das limitações típicas da sua função 

socioecológica, preceituada nos arts. 5º, XXIII, 170, III e VI, 182, § 2º, e 186, I e 

II, da Constituição Federal, bem como no art. 1.228, § 1º, do Código Civil.

Frise-se que, no âmbito urbanístico, a preocupação com o interesse 

coletivo já vinha expressa no DL n. 58/1937, em vigor na data da instituição 

do loteamento objeto da demanda, que exigia a aprovação do plano e da planta 

do loteamento pela Prefeitura Municipal, ouvidas as autoridades sanitárias e 

militares (art. 1º, § 1º).

Nesse aspecto, a previsão de espaços livres no loteamento, ainda que para 

utilização específi ca como estacionamento, muito além da preocupação com a 

paisagem urbana, viria ao encontro da necessidade de infraestrutura adequada 

para o afl uxo de pessoas ao local.

Em caráter mais restrito e também relevante, não se pode ignorar, com 

base no princípio da boa-fé objetiva, aplicável aos negócios jurídicos públicos 

e explicitamente tratado no DL n. 58/1937, a vedação de metamorfose ou 
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variação do plano de loteamento ao talante do empreendedor, em prejuízo dos 

compradores dos lotes, que se fi aram no memorial depositado no Cartório de 

Registro de Imóveis.

A loteadora Veplan alega, acima se indicou, que “o pleito é efetuado por 

um cidadão, quando deveria ser objeto de ação popular”, fato a evidenciar sua 

“ilegitimidade ativa ad causam” (e-STJ, fl . 664), nomeadamente em razão de 

o comprador de lote não reclamar “para si, nem a titularidade, ou seja, direito 

algum sobre a área em tela”, já que a lide se restringe a debater “se é publica ou 

privada, não havendo legitimidade para um terceiro litigar sobre área que não 

lhe pertence. Nosso ordenamento jurídico consagra que ninguém pode pleitear 

em nome próprio direito alheio, artigo 6º do CPC” (e-STJ, fl . 662). Acrescenta 

que “um único particular não tem legitimidade para tal discussão, haja vista que 

não tem qualquer interesse senão locupletar-se de área de outrem” (e-STJ, fl . 

663), daí não “prosperar que um cidadão que adquiriu um imóvel em loteamento 

cujo memorial constava ‘área reservada para estacionamento’ e verificando 

posteriormente que foi dada destinação diversa ao bem, inequivocamente, 

possua legitimidade para ajuizar demanda” (e-STJ, fl . 665). Em síntese, “a venda 

do lote com área destinada a estacionamento a terceiros não traz qualquer 

relação” com o proprietário de lote, “que não detém qualquer direito” sobre a 

área reservada (e-STJ, fl . 666).

Na linha da jurisprudência do STJ, sentença e acórdão confi rmaram a 

legitimidade ad causam do particular. De toda sorte, talvez seja útil, mesmo que 

em obiter dictum, tecer considerações de ordem teórico-histórica a respeito da 

questão, que volta e meia reaparece no nosso Tribunal.

Ao Estado incumbe assegurar a afetação ou destinação dos bens 

indispensáveis ao cumprimento de prescrições constitucionais e legais, o que 

se pode denominar de boa, leal e ética administração. Ao consagrar ou receber 

bem para uso comum ou especial, somente cumpre parcialmente seu dever, visto 

que tais atributos requerem gestão, conservação, melhoramento, fi scalização, 

defesa e garantia da isonomia entre os benefi ciários. Mas, sabemos, o Estado 

zela mal por seu próprio patrimônio, até porque ocorre de encarnar, ele mesmo, 

o maior destruidor ou degradador, direto ou indireto, da coisa pública, sendo o 

urbanismo e o meio ambiente duas de suas vítimas costumeiras. Nesses termos, 

parco descortino demonstraria o legislador que encarregasse, com exclusividade, 

a tutela de valores dessa magnitude a guardião tão inautêntico, descuidado e 

insensato.
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Realmente, se “do povo”, prática e juridicamente sem sentido negar 

à coletividade e a seus membros individualmente beneficiados pelo uso – 

presente ou futuro – do bem a possibilidade de lançar mão de todos os meios 

administrativos (impugnações, recursos, participação em audiências públicas) e 

judiciais (Ação Civil Pública, Ação Popular e outros mecanismos processuais 

disponíveis) para defendê-lo de ataques provenientes de outros membros da 

sociedade e da ação ou omissão do próprio Estado.

Os bens públicos, em regra, destinam-se à satisfação de interesses coletivos, 

de pessoas indeterminadas, abrangendo maior ou menor agrupamento social, o 

que, ipso facto, bastaria para negar, ao oposto, que se pretenda com eles atribuir 

vantagens estritamente individuais, ainda mais se contrárias ao objetivo de 

maior socialização do proveito almejado pela sua afetação ou reserva. No 

entanto, essa linha de argumentação – reconhecimento de ser a coletividade 

o sujeito-destinatário do uso comum – não serve para repelir a possibilidade, 

em si inevitável, de os particulares-usuários, coletiva ou individualmente, 

deterem legítimo interesse jurídico ao uso igualitário e às vantagens imediatas 

– e até mediatas – inerentes ao bem afetado ou reservado. Descabida, assim, 

proposição doutrinária e jurisprudencial obsoleta que rejeitava haver aí interesse 

legítimo, nada mais enxergando, nessas prerrogativas privadas, que interesse 

cívico, sinônimo de banal comodidade ou vantagem de fato, faculdade sem 

amparo judicial, interesse simples, isto é, vago, secundário, indeterminado e, 

em consequência, protegido tão somente de maneira ocasional; enfi m, insosso 

direito refl exo, por isso destituído de sufi ciente relevância processual. Dupla 

confusão e duplo jogo de palavras (entre interesse legítimo e interesse cívico) 

que, a um só tempo, depreciam o civismo e, sem motivo jurídica, ética ou 

politicamente válido, encurtam o espaço da legitimidade ad causam.

No Direito estrangeiro, essas e outras tantas teorias foram dedilhadas com o 

propósito, na essência, de desqualifi car e deslegitimar a tutela não estatal dos bens 

públicos cuja integridade e atributos pretendesse salvaguardar perante todos os 

órgãos e instâncias. Evoque-se aqui, em sentido contrário, a experiência de povos 

antigos, entre eles os romanos, os quais, durante sua história, nomeadamente na 

República, conviveram com omissão ou inércia dos encarregados de zelar pelo 

patrimônio público, o que dava ensejo à atuação judicial de qualquer cidadão por 

meio de Ação Popular, exercida em nome próprio.

Entre essas abalizadas fontes, mormente estrangeiras, porém com refl exos 

na doutrina brasileira, surpreendente, para não dizer contraditoriamente, 
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empunhou-se o “interesse cívico”, nem tanto com o intuito de ampliar 

e robustecer os meios não estatais de garantia dos bens públicos, mas para 

restringi-los, transfigurando-os, na prática, em um nada. Por esse ângulo 

individualista extremado, ser “cívico”, em vez de indicar deferência, a dispensar 

mais responsabilidades associadas ao vínculo de solidariedade entre todos, 

constituiria capitis deminutio do protagonismo administrativo e judicial do 

cidadão, compelido a entregar cegamente a defesa do uso comum e especial 

unicamente ao Estado, atitude que em si já revela a concepção fascista que o 

instigou a partir da doutrina italiana da primeira metade do Século XX.

Entre nós, até recentemente, sob tais e outras infl uências negavam-se (e 

ainda se contestam em muitos países) ao benefi ciário individual do uso comum 

e especial meios adequados, mormente processuais, para a tutela do bem, 

pensamento inspirado em lições contaminadas por autoritarismo estatizante, seja 

por conferir potestades clássicas de único “dono” à Administração, reservando-

lhe monopólio da defesa do domínio público, máxime pelo poder de polícia, seja, 

desatino pior, por estabelecer imunidade judicial ao Estado e a infl uentes grupos 

econômicos perante o desamparado particular quando pretendesse impugnar 

a “gestão” daquilo que integra o patrimônio da Nação. Aí, grave equívoco o 

de supor que quem é titular de necessidades individuais, ou mesmo coletivas, 

preenchidas, direta ou indiretamente, por bem de uso comum do povo (e, 

guardadas as devidas proporções, também pelo bem de uso especial) não dispõe, 

nem deve dispor, de poder (rectius, direito) de colocar a salvo a fonte dos benefícios 

que obtém, sob o falso argumento de que não se verifi ca a exclusividade da 

utilidade, porque compartilhada por todos os membros da comunidade; ou, por 

outro lado, de que não se trata de benefício patrimonial, pecuniário ou econômico 

direto, determinado e concreto, mas, ao contrário, de proveitos fora do comércio.

Que, no sistema brasileiro, os bens públicos compõem a propriedade do 

Estado não paira qualquer dúvida, tanto assim que o Código Civil, no atacado, 

afi rma literalmente que “São públicos os bens do domínio nacional pertencentes 

às pessoas jurídicas de direito público interno” (art. 98, grifei). No varejo, a 

Constituição Federal vai além e lista uma série de bens de domínio da União, 

entre eles alguns que, por vetusta tradição, se encaixam nos considerados, por 

natureza, de uso comum do povo, caso dos lagos e rios; praias marítimas; mar 

territorial (art. 20). A expressão “comum do povo” não qualifi ca, portanto, o bem 

em si mesmo, referindo-se diversamente ao uso que dele derive. Conclui-se que, 

no Estado Social, para que o uso seja comum a todos, dispensável que o bem 

encontre no povo o seu proprietário imediato.
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Apesar disso, necessário sempre ter em mente que a dominialidade dos bens 

de uso comum do povo se desenha não pela exclusão do povo, mas em nome e em favor 

do povo - Senhor de tudo. Povo na acepção de Nação, base e fonte de legitimidade 

do Estado. A Administração age, e não age sozinha, em substituição dos 

beneficiários, sendo, quando muito, seu principal porta-voz, faltando-lhe 

arrimo constitucional e legal para se intitular único e absoluto paladino, dela se 

reivindicando que exerça com lealdade, boa-fé e rigor seus deveres fi duciários, 

próprios da função de guardião da integridade do patrimônio público, ao representar 

a coletividade. Ademais, ao contrário do que ocorre em relação ao particular, 

para quem a propriedade é faculdade de aproveitamento econômico exclusivo, 

para o Estado a titularidade dos bens públicos é, antes de tudo, domínio de 

administração, conservação, melhoramento, fi scalização, defesa (administrativa e 

judicial) e asseguramento da isonomia entre múltiplos benefi ciários.

Nessa linha, a Constituição de 1988 encarregou-se de abraçar a fi gura do 

bom samaritano ambiental e urbanístico, ampliando o rol de sujeitos de direito, para 

nele incluir a própria “coletividade” (“todos”) e até mesmo as “gerações futuras” 

(art. 225, caput), além da própria pessoa física, individualmente considerada. 

Por essa via, acrescida de preocupação explícita com o compartilhamento da 

legitimidade processual (art. 129, § 1º), cuidou de afastar essas construções 

doutrinárias anômalas, manifesto contrassenso, nos planos da racionalidade, 

justiça e utilidade. Aversão reforçada por avanços legislativos e jurisprudenciais 

a partir da Lei da Ação Popular, da Lei do Mandado de Segurança, da Lei da 

Ação Civil Pública e de outros instrumentos processuais, de modo a atribuir a 

cada integrante do grupo a titularidade, individual, mas também coletiva, de 

direito subjetivo à conservação da integridade do bem público e dos benefícios 

individuais e coletivos que gera.

A qualidade urbanística e seus consectários materiais e imaterais 

apresentam-se, normalmente, como bem de uso comum do povo, “comunitário”, 

de fruição uti universi. Sua defesa incumbe ao Estado, sem que para tal se 

despreze o papel de cada benefi ciário, individual ou coletivamente, em voz 

própria ou pelo expediente de seus representantes, associações, Ministério 

Público, Defensoria Pública. Cada um trazendo a si, porque dela titular, o 

atributo de zelar pela plenitude quantitativa e qualitativa do direito à cidade 

sustentável, concepção pós-moderna que parte da Lei n. 10.257/2001, mas 

incorpora elementos de outros textos legais. Tamanha fragmentação subjetiva 

de atuar almeja primacialmente ampliar a efi cácia da salvaguarda do patrimônio 

público, de maneira a enfrentar tanto abusos de espertalhões e privatização por 
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especuladores enfeitiçados pelo lucro fácil quanto ação e, em especial, omissão 

estatal.

Especifi camente no que se refere à qualidade de vida na Cidade, a coletividade, 

em si mesma, e cada um dos benefi ciários – em genuína coassociação solidarista 

intergeracional – dispõem de interesse legítimo, juridicamente protegido, para 

amparar, inclusive pela via judicial, o uso comum e especial. Ter este natureza 

“difusa” não antagoniza a qualifi cação de “jurídicos” dos interesses que dela 

defl uem. O que se acha aí são direitos subjetivos perfeitos, plena e efi cazmente 

exercitáveis nomine proprio, ou em nome da coletividade, procuratio nomine, 

contra qualquer um que interfi ra na reserva, conservação ou usos do bem, seja o 

infrator outro particular, seja o Estado, revelando excrescência jurídica falar em 

direito subjetivo “debilitado”, grave erro de quem copia o Direito estrangeiro 

sem antes ler e compreender o nacional.

Despropositado, portanto, o preciosismo de advogar que, em tais 

situações de violação ou inadimplência de obrigações urbanísticas e ambientais, 

somente ou preponderantemente o Estado possa utilizar-se de instrumentos 

administrativos e judiciais. Vivemos época caracterizada pelo compartilhamento 

de missões estatais com os cidadãos, mais ainda se estes forem destinatários 

de vantagens na manutenção da integridade do bem ameaçado, de tal maneira 

que, ao agirem, além de imbuídos de puro espírito público, o façam em causa 

própria ou dos que lhes são caros ou próximos. Nem por isso a intervenção do 

particular dependerá de prova de utilidade econômica direta, ou mesmo indireta: 

sua pretensão contém interesse in re ipsa, irrecusável efeito da natureza pública 

do bem. Derivada da solidariedade, coluna vertebral constitucionalizada do 

Estado Social (art. 3º, I, da Constituição Federal), a prerrogativa para defendê-

lo, portanto, não advém, em opção única, do uso privado e individualista que a 

pessoa venha a retirar do bem afetado ou reservado, pois oriunda precisamente 

do usus publicus, pelo qual, à semelhança de qualquer outro sujeito, é, por igual, 

benefi ciada, mesmo que em abstrato.

Atente-se para o fato de que, por esse prisma, opera a desvinculação da 

posição de proprietário ou possuidor (= dado substantivo) e a legitimidade para 

agir (= dado processual), o que, de pronto, reduz a serventia de antigo debate 

na literatura estrangeira sobre a qualifi cação do Estado perante essa categoria 

de bens, se na posição de titular de domínio, proprietário, ou se na de mero 

guardião público, a quem se prescrevem deveres multifacetários de afi ançar a 

integridade e as qualidades físicas e jurídicas do que tenha sido afetado ou 
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reservado ao uso comum e especial, assim também de assegurar a equidade 

de utilização entre os benefi ciários. Numa ou noutra situação, tais obrigações 

estatais (positivas, facere; negativas, non facere,, e de suportar, pati) unem-se 

à gestão, conservação, melhoramento, fi scalização e defesa, tanto na esfera 

administrativa (inclusive com desforço imediato, se necessário com apoio policial, 

em razão da autoexecutoriedade do ato administrativo, dispensada a mediação 

judicial, nos termos do art. 1.210, § 1º, do Código Civil) como na via do Poder 

Judiciário, por todos os mecanismos processuais disponíveis.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.454.163-RJ (2014/0074407-9)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Ademir Rocha

Advogado: Marcelo Davidovich e outro(s)

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Aposentadoria por invalidez. 

Procedimento revisional da autarquia previdenciária. Constatação de 

retorno do segurado à atividade laborativa. Devolução de valores ao 

erário. Cabimento. Recurso especial conhecido e não provido.

1. Em exame, os efeitos para o segurado, do não cumprimento do 

dever de comunicação ao Instituto Nacional do Seguro Social de seu 

retorno ao trabalho, quando em gozo de aposentadoria por invalidez.

2. Em procedimento de revisão do benefício, a Autarquia 

previdenciária apurou que o segurado trabalhou junto à Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no período de 4.4.2001 

a 30.9.2007 (fl s. 379 e fl s. 463), concomitante ao recebimento da 
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aposentadoria por invalidez no período de 26.5.2000 a 27.3.2007, o 

que denota clara irregularidade

3. A Lei n. 8.213/1991 autoriza expressamente em seu artigo 115, 

II, que valores recebidos indevidamente pelo segurado do INSS sejam 

descontados da folha de pagamento do benefício em manutenção.

4. Pretensão de ressarcimento da Autarquia plenamente 

amparada em lei.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 

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

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

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

As Sras. Ministras Assusete Magalhães (Presidente), Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3a. Região) e os Srs. Ministros 

Humberto Martins, Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 18.12.2015

RELATÓRIO

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

interposto por Ademir Rocha contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, assim ementado:

Previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria por invalidez. Trabalho 

concomitante. Impossibilidade de cumulação. Descontos no benefício. 

Possibilidade. Previsão legal. Sentença mantida.

I- Em procedimento de revisão do benefício, a autarquia previdenciária apurou 

que o segurado trabalhou junto à ALERJ - Assembléia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro, no período de 4.4.2001 a 30.9.2007 (fl . 379), concomitante ao 

recebimento da aposentadoria por invalidez, o que denota clara irregularidade.
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II- O artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 estabelece que a aposentadoria por 

invalidez será concedida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Portanto, é condição indispensável para a concessão deste benefício que o 

segurado esteja incapaz para o exercício de qualquer atividade laborativa, seja 

ela de esforço físico ou mental. Desta forma, o autor não poderia ter acumulado 

o recebimento da aposentadoria por invalidez com os rendimentos provenientes 

do exercício da função de assistente de gabinete junto à ALERJ.

III- Uma vez comprovado o recebimento de parcelas a que o Autor não fazia 

jus, a Lei n. 8.213/1991 autoriza expressamente, em seu artigo 115, inciso III, que 

tais valores sejam descontados do benefício, estando, assim, o procedimento 

adotado pelo INSS plenamente amparado em lei.

IV- No presente caso, não há presunção de legitimidade do benefício que 

garanta a irrepetibilidade da verba recebida. O autor não mais preenchia 

os requisitos necessários à manutenção do benefício, bem como deixou de 

cumprir com a obrigação legal de comunicar tal fato à Autarquia. Ademais, a 

subsistência do segurado não se encontrava em risco, já que o mesmo recebia 

concomitantemente o salário de assistente parlamentar junto à ALERJ. Portanto, 

deve o autor efetuar a devolução ao erário das parcelas percebidas indevidamente 

a partir da data em que retornou à atividade.

V- Apelação desprovida.

Em suas razões de recurso especial, sustenta o recorrente que o Tribunal 

a quo violou o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, considerando que não mais 

preenchia os requisitos necessários à manutenção do benefício aposentadoria 

por invalidez e não comunicou tal fato à Autarquia previdenciária, determinando 

ao fi nal a devolução ao Erário dos valores recebidos a título de benefício durante 

todo o período em que esteve trabalhando em gozo do benefício. Sustenta, ao 

fi nal, dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados do STJ.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial decorreu 

in albis.

Noticiam os autos que Ademir Rocha ajuizou ação em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, requerendo a cessação dos descontos que vem sendo 

feitos em seu benefício aposentadoria por tempo de contribuição, no valor 

mensal de R$ 731,74, a título de cancelamento da aposentadoria por invalidez 

que recebia no período de 27.3.2002 a 30.9.2007.

A sentença julgou o pedido improcedente.

O autor, ora recorrente, interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal a 

quo negado provimento ao recurso, nos termos da ementa supra.
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Interpostos embargos de declaração por Ademir Rocha, aos quais foi 

negado provimento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): O presente recurso 

especial enfrenta violação do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, plenamente 

prequestionado.

O recorrente sustenta a tese de que o desconto efetuado pela Autarquia 

previdenciária na folha de pagamento de seu benefício em manutenção, a 

título de aposentadoria invalidez, é indevido, tendo em vista a irrepetibilidade 

das verbas previdenciárias que têm caráter alimentar e em razão de o ato de 

concessão da aposentadoria por invalidez ter se revestido da forma legal, não 

existindo qualquer irregularidade no recebimento de sua aposentadoria por 

invalidez, durante os anos de 2001 a 2007.

O caso cuida de uma situação comum indesejada perante a sociedade 

e perante à Previdência Social, que se dá quando o aposentado por invalidez 

reinicia atividade laboral e não cumpre com a sua obrigação legal e moral de 

comunicar tal fato ao INSS, conforme dispõe a regra do artigo.

O recorrente foi benefi ciário de aposentadoria por invalidez, durante o 

período de 2000 a 2007, paralelamente, foi nomeado assessor de parlamentar, 

junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, período 

computado para contagem de tempo de contribuição para concessão do 

benefício aposentadoria por tempo de contribuição, o qual vem recebendo desde 

30.10.2007.

O autor recebe atualmente o benefício aposentadoria por tempo de 

contribuição com início em 30.10.2007, sendo este o benefício objeto dos 

referidos descontos. Anteriormente, foi beneficiário de aposentadoria por 

invalidez acidentária no período de 26.5.2000 a 27.3.2007.

Em procedimento de revisão de benefício, a Autarquia previdenciária 

apurou que o segurado trabalhou junto à Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro, no período de 4.4.2001 a 30.9.2007, concomitante ao período de 

recebimento da aposentadoria por invalidez.

Esses os fatos incontroversos dos autos, que passam a ser valorados para o 

fi m de se julgar o mérito do presente recurso especial.
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A aposentadoria por invalidez tem sua raiz na Constituição Federal 

de 1988, artigo 201, I. No plano infraconstitucional, a Lei n. 8.213/1991 

a disciplina nos artigos 42 a 47. Será devida apenas quando o trabalhador 

segurado estiver incapacitado total e permanentemente para qualquer atividade 

laboral. O pagamento do benefício será devido apenas enquanto o segurado 

estiver nessa situação de incapacidade absoluta para o trabalho.

A legislação brasileira não cria incompatibilidade entre a fruição da 

aposentadoria espontânea e a prestação de trabalho. O aposentado pelo Regime 

Geral da Previdência Social pode, em regra, continuar exercendo ou voltar 

a exercer atividade laboral remunerada. A aposentadoria compulsória por 

invalidez é incompatível com a força de trabalhado.

O aposentado por invalidez, ao contrário do que ocorre com aquele jubilado 

espontaneamente, tem afastamento das atividades em caráter compulsório, não 

podendo permanecer nem retornar às atividades laborais. Neste ponto, não 

é demais fazer o registro sociológico acerca da força laboral dos mais idosos 

brasileiros, ainda que cansados das atividades desenvolvidas por longos anos, 

reacendem a força do trabalho, retornando imediatamente ao mercado de 

trabalho, para a manutenção da renda que permita um razoável equilíbrio 

fi nanceiro na família.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem por escopo a substituição 

da renda do trabalhador segurado. Periodicamente, os titulares de benefícios por 

incapacidade são chamados pela Autarquia previdenciária, para realizar exames 

médicos e verifi car se a incapacidade para o trabalho permanece. É o que rezam 

os artigos 70 e 71 da Lei n. 8.212/1991 e o artigo 101 da Lei n. 8.213/1991.

Constatada a recuperação da capacidade laboral, a Lei n. 8.213/1991 

traz em seu artigo 47 algumas regras quanto à manutenção do pagamento do 

benefício, a saber: a condição de fi liação do segurado; o tempo em que esteja em 

benefício por incapacidade; a espécie de recuperação, se total ou parcial.

Caso o próprio segurado entenda ter recuperado sua capacidade laborativa, 

deverá dirigir-se ao INSS para comunicar esse fato e requerer sua alta médica. 

Mas, se o INSS evidenciar o retorno à atividade laboral, deve iniciar o devido 

processo administrativo revisional do benefício por incapacidade.

Consoante artigo 46 da Lei n. 8.213/1991, o benefício será cessado a partir 

da data em que houver o retorno voluntário e sem comunicação ao INSS. Mas, 

a depender do caso, além da cessação do benefício a partir da data do retorno 

voluntário ao trabalho, haverá a cobrança administrativa ou judicial de todos 
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os valores que foram pagos de forma indevida. A sanção última e máxima a ser 

imputada ao segurado, nessas hipóteses, é a denúncia pela prática de crime de 

estelionato contra a Previdência Social.

A aposentadoria por invalidez está condicionada ao afastamento de todas 

as atividades, esta é regra máxima de ordem pública. É benefício previdenciário 

provisório, que será pago enquanto permanecer a incapacidade permanente do 

aposentado para o labor.

Na hipótese de segurado empregado, a aposentadoria por invalidez não 

provoca a rescisão do contrato de trabalho, apenas suspende o contrato, de 

acordo com o artigo 475 da CLT.

A renda mensal da aposentadoria por invalidez, quando não precedida de 

auxílio-doença, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário 

de benefício. Quando a aposentadoria por invalidez derivar de transformação 

de auxílio-doença, sua renda mensal será de 100% do salário de benefício que 

serviu de base para o cálculo da renda mensal do auxílio-doença.

Correto o entendimento do Tribunal a quo ao permitir o procedimento do 

INSS de descontar do atual benefício do autor os valores indevidamente pagos 

a título de aposentadoria por invalidez, com apoio no artigo 115, II, da Lei n. 

8.213/1991, na medida em que o segurado trabalhava e recebia proventos de 

invalidez ao mesmo tempo.

É condição indispensável para a concessão deste benefício que o segurado 

esteja incapaz para o exercício de qualquer atividade laborativa, seja ela de 

esforço físico ou mental, remunerado ou voluntário.

A Previdência Social, de acordo com o artigo 6º da Constituição, é um dos 

relevantes direitos sociais e tem por objetivo suprir as necessidades básicas das 

pessoas nos momentos de maiores necessidades, como a incapacidade para o 

trabalho.

O recorrente não poderia ter acumulado proventos da aposentadoria por 

invalidez com vencimentos em razão do cargo público de assistente de gabinete 

junto à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

O caráter substitutivo do benefício previdenciário ao salário, quando da 

incapacidade do trabalhador, portanto, alimentar que a parcela cumpre não deve 

elidir o dever maior de comunicação do retorno ao trabalho, quando deferida 

benefício por invalidez.

Deveras, a Constituição Federal de 1988 classifica os salários, os 

vencimentos, os proventos, as pensões e as suas complementações, os benefícios 
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previdenciários e as indenizações por morte ou por invalidez como verbas de 

natureza alimentar, atribuindo a eles proteção especial, como se observa através 

da leitura dos arts. 5º, LXVII, 7º, IV e 100, § 1º. Ainda, em seu artigo 194, IV, 

elenca dentre os seus princípios a proteção do benefício previdenciário contra a 

redutibilidade ante sua natureza alimentar.

Sobrepõe ao caráter alimentar o comportamento de lealdade do segurado 

para com a Previdência Social. A devolução de valores ao Erário previdenciário 

é a imposição consequente desse dever de lealdade. Cuida-se, assim, da atuação 

ética dos interessados nas relações com a Previdência Social.

Cumpre, por fi m, asseverar que o dissídio jurisprudencial sustentado não 

está caracterizado. Os julgados confrontados com o acórdão recorrido, oriundos 

do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1.019.393/RS; REsp 627.808/RS; REsp 

994.045/RS estão todos superados em razão do Recurso Especial Repetitivo 

1.401.560/MT, em que a 1ª Seção, sob a Relatoria do Ministro Herman 

Benjamin, realinhou a jurisprudência do STJ para permitir a cobrança de 

valores oriundos de tutela antecipada deferida e posteriormente revogada.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.

RECURSO ESPECIAL N. 1.475.512-MG (2014/0151716-3)

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF

Recorrido: Geraldo Izidoro Bitencourt - espólio

Repr. por: Asbelita Carvalho de Oliveira Bittencourt - inventariante

Advogado: Maria Helena de Lima Pereira e outro(s)

EMENTA

Previdenciário. Recurso especial. Adicional de grande invalidez. 

Artigo 45 da Lei n. 8.213/1991. Extensão para outras tipos 

de aposentadoria. Não cabimento. Caso concreto: situação fática 
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diferenciada reconhecida pelo Tribunal de origem. Transformação da 

aposentadoria por tempo em aposentadoria por invalidez. Segurado 

que embora aposentado retornou ao mercado de trabalho e em acidente 

do trabalho se tornou incapaz. Incidência do adicional. Cabimento. 

Recurso especial conhecido e não provido.

1. O presente caso enfrenta a tese do cabimento do adicional de 

grande invalidez, previsto no artigo 45 da Lei n. 8.213/1991, a outros 

tipos de aposentadoria, além da aposentadoria por invalidez.

2. O acréscimo de 25%, denominado adicional de grande 

invalidez, a ser concedido em favor do segurado que necessite de 

assistência permanente de outra pessoa, é exclusivo da aposentadoria 

por invalidez. Prevalência do princípio da contrapartida.

3. A aposentadoria por invalidez, conforme reza o artigo 42 da 

Lei n. 8.213/1991, é o benefício previdenciário concedido ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida. Ameniza as necessidades advindas da incapacidade 

para o trabalho, valor supremo da Ordem Social.

4. No presente caso, o autor, aposentado por tempo de serviço, 

retornou ao mercado de trabalho, quando então sofreu acidente do 

trabalho, perdendo as duas pernas, momento em que requereu junto ao 

INSS a transformação da aposentadoria por tempo em aposentadoria 

por invalidez com o adicional de 25%. Requerimento indeferido sob o 

fundamento de que a aposentadoria era por tempo e não por invalidez.

5. A situação fática diferenciada autoriza a transformação da 

aposentadoria por tempo em aposentadoria por invalidez, com o 

adicional de 25%, desde o requerimento administrativo, pois, estando 

em atividade, o trabalhador segurado sofreu acidente do trabalho que 

lhe causou absoluta incapacidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal 
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de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas, o seguinte 

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

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

As Sras. Ministras Assusete Magalhães (Presidente), Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada do TRF da 3a. Região) e os Srs. Ministros 

Humberto Martins, Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Mauro Campbell Marques, Relator

DJe 18.12.2015

RELATÓRIO

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

interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

Previdenciário. Ação ordinária. Aposentadoria por tempo de serviço. Retorno 

ao trabalho. Invalidez durante trabalho. Adicional de 25%. Concessão devida. 

Necessidade de acompanhamento permanente. Prova. Caráter teleológico da 

norma.

Comprovada a necessidade de acompanhamento permanente do aposentado 

por tempo de serviço, que tenha voltado a trabalhar e fi cado inválido, deve ser 

concedido o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991, mormente 

quando o requerente, aposentado por tempo de serviço, volta a trabalhar, 

contribuindo para o INSS. Deve ser observado o caráter teleológico da norma, a 

obrigatoriedade da contribuição e a invalidez posterior, daqueles que continuam 

a trabalhar, ainda que aposentados por tempo de serviço anteriormente.

Em suas razões de recurso especial, sustenta o INSS, em preliminar, 

violação do artigo 535, II, do CPC, pois o Tribunal a quo teria se mantido 

silente quanto ao artigo 45 da Lei n. 8.213/1991. Sustenta, outrossim, violação 

do artigo 45 da Lei n. 8.213/1991, pois o segurado é titular de aposentadoria por 

tempo, fato que não autoriza o adicional de 25% previsto na norma elencada.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial decorreu 

in albis.

Noticiam os autos que Geraldo Izidoro Bitencourt ajuizou ação em face 

do INSS, objetivando o adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei n. 
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8.213/1991 ao seu benefício aposentadoria por tempo de serviço, apoiado no 

fato de que, tendo voltado a trabalhar, no dia 27 de outubro de 2004, sofreu 

acidente do trabalho com amputação das duas pernas.

A sentença julgou o pedido procedente.

O INSS apelou e também por força do reexame necessário, foram os 

autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve in totum a sentença, 

ressaltando, entretanto, que o valor de 25 somente incidirá até a data do 

falecimento do autor, nos termos da ementa supratranscrita.

O INSS interpôs embargos de declaração, tendo o Tribunal a quo rejeitado 

o recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): O presente caso 

enfrenta a tese do direito ao adicional de grande invalidez à aposentadoria por 

invalidez, previsto no artigo 45 da Lei n. 8.213/1991, que assim dispõe in verbis:

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 

assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por 

cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da 

pensão.

O Anexo I do Regulamento da Previdência Social, Decreto n. 3.048/1999, 

contém a relação das situações em que o aposentado por invalidez terá direito à 

majoração de vinte e cinco por cento prevista no artigo 45, a saber:

1- Cegueira total;

2- perda de nove dedos das mãos ou superior a esta;

3- paralisia dos dois membros superiores ou inferiores;

4- perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for 

impossível;
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5- perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível;

6- perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for 

impossível;

7- alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica 

e social;

8- doença que exija permanência contínua no leito;

9- incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

A aposentadoria por invalidez, conforme reza o artigo 42 da Lei n. 

8.213/1991, é o benefício previdenciário concedido ao segurado que, estando 

ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida.

A incapacidade vivida pelo segurado é total e consiste na impossibilidade 

de desempenho de qualquer atividade que possibilite o sustento do trabalhador 

segurado. Assim, essa prestação exige que o segurado afaste-se de toda e 

qualquer atividade profi ssional.

Quanto ao desempenho da atividade profi ssional, e sob pena de negar-

se a proteção previdenciária, deve ser analisado o quadro social-econômico do 

segurado, suas condições reais para desempenho de atividades laborais acessíveis, 

considerando inclusive o mercado de trabalho.

Além disso, como bem acentua a doutrina de Daniel Machado da Rocha 

e José Paulo Baltazar Junior, em seus Comentários à Lei de Benefícios da 

Previdência Social, página 221, deve haver um prognóstico negativo quanto à 

cura ou reabilitação. Se houver sucesso na realização de reabilitação profi ssional, 

não será concedido o benefício.

Sob esse enfoque, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de 

Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve 

considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os 

aspectos socioeconômicos, profi ssionais e culturais do segurado, ainda que o laudo 

pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. 

Ilustrativamente:

Previdenciário. Processual Civil. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 

Aposentadoria por invalidez. Incapacidade parcial. Consideração dos aspectos 

sócio-econômicos, profi ssionais e culturais. Possibilidade. Precedentes.
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1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não 

possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar 

a profi ssão de operadora de microônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à 

conclusão do perito ofi cial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio 

da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos 

elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, 

profi ssionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha 

concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas 

da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 384.337/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto 

Martins, DJe 9.10.2013)

Processual Civil e Previdenciário. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Aposentadoria por invalidez. Incapacidade laboral. Aferição por critérios 

sociais e culturais. Possibilidade. Não vinculação ao laudo pericial. 1. Esta Corte 

tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por 

invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir 

pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, 

profi ssionais e culturais do segurado.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 2.8.2013)

O acréscimo de 25%, denominado adicional de grande invalidez, a ser 

concedido em favor do segurado que necessite de assistência permanente de 

outra pessoa, nos termos do artigo 45 supratranscrito, é, no meu modo de sentir, 

exclusivo da aposentadoria por invalidez. Vale lembrar que esse acréscimo 

poderá extrapolar o teto de pagamento dos benefícios do Regime Geral da 

Previdência Social.

Se fosse da vontade o legislador acrescer 25% a todo e qualquer benefício 

previdenciário concedido a segurado que necessitasse dessa assistência, incluiria 

a norma em capítulo distinto e geral. Todavia, incluiu essa direito na Subseção I 

da Seção V, dedicada exclusivamente à aposentadoria por invalidez.

Poder-se-ia construir uma tese advinda de uma interpretação extensiva, 

ampliativa, para estender o adicional a todas as aposentadorias, como se pretende 

no presente caso. Todavia, não se pode perder de vista a norma contida no § 5º 
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do artigo 195 da Constituição Federal, o qual assevera que, nenhum benefício 

ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem 

a correspondente fonte de custeio total. O referido dispositivo constitucional é 

norma da espécie princípio, denominado contrapartida.

O princípio da contrapartida, também denominado princípio da 

precedência da fonte de custeio, delimita o atuar do agente público, pois não 

cabe a criação de um benefício sem a respectiva fonte de custeio.

Acerca da contrapartida, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista 

Lazzari elucidam que tal princípio tem íntima ligação com o princípio do 

equilíbrio fi nanceiro e atuarial, de modo que somente possa ocorrer aumento 

de despesa para o fundo previdenciário quando exista também, em proporção 

adequada, receita que venha a cobrir os gastos decorrentes da alteração legislativa.

Os ilustres doutrinadores alertam que a observância desse princípio é de 

fundamental importância para que a Previdência Social pública se mantenha 

em condições de conceder as prestações previstas, sob pena de, em curto espaço 

de tempo, estarem os segurados defi nitivamente sujeitos à privatização de tal 

atividade, em face da incapacidade do Poder Público em gerar mais receita para 

cobertura de défi cits. (Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, 

in Manual de Direito Previdenciário, 16ª Edição, Editora Forense, página 93)

Deveras, a razão essencial para se conceder qualquer benefício é o 

benefi ciário estar em estado de necessidade social, objetivamente prevista pelo 

sistema previdenciário. Na lição de Miguel Horvath Júnior, em seu Direito 

Previdenciário publicado pela editora Quartier Latin, 3ª edição, página 67, 

a função da regra da contrapartida é proporcionar proteção ao sistema de 

previdência social, atuando como instrumento garantidor do equilíbrio contábil 

do sistema. Assim, para que se crie ou majore benefícios deve ser estabelecida 

sua fonte de custeio.

No caso dos autos, o autor, aposentado, falecido no curso do processo, ora 

representado por seu espólio, após o ato de aposentação por tempo de serviço, 

voltou a trabalhar, quando então sofreu acidente do trabalho, perdendo as 

duas pernas, momento em que requereu junto ao INSS o adicional de 25%, 

requerimento indeferido sob o fundamento de que a aposentadoria era por 

tempo e não por invalidez.

No meu modo de sentir, é possível a transformação da aposentadoria por 

tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez, momento em que será 

possível conceder o acréscimo previsto no artigo 45 da Lei n. 8.213/1991.
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Essa transformação deve ser reconhecida porque o segurado voltou ao 

mercado de trabalho. A aposentadoria por invalidez supre a necessidade advinda 

do risco da invalidez. Certo é que o segurado para fazer jus à aposentadoria 

por invalidez deve estar trabalhando, quando da eclosão da incapacidade, ou ao 

menos, deve estar em gozo do auxílio-doença. Assim, o benefício será devido 

quando não houver mais capacidade para o trabalho, que é a base dos valores da 

Previdência Social, considerando o comando do artigo 193 da Constituição, que 

dispõe como base da ordem social o primado do trabalho.

É nesse sentido que entendo que, estando em atividade o segurado já 

aposentado por tempo, poderia ter sua aposentadoria transformada em invalidez, 

por ser justo e o benefício mais vantajoso. E, considerando a incapacidade total 

e permanente diagnosticada, com necessidade de auxílio de terceira pessoa, faz 

jus, ainda, ao adicional.

Outrossim, a egrégia Primeira Turma do STJ julgou caso em que o segurado 

em gozo de auxílio-doença, desde o início da concessão do benefício já fazia jus 

à aposentadoria por invalidez, reconhecendo-se o direito à transformação do 

benefício com o adicional.

Confi ra-se:

Previdenciário. Art. 45 da Lei n. 8.213/1991. Adicional de 25% (vinte e cinco 

por cento). Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Situação fática diferenciada 

reconhecida pelo Tribunal de origem. Invalidez e necessidade de assistência de 

terceiro. Dignidade da pessoa humana. Equívoco na concessão de auxílio-doença. 

Possibilidade de incidência.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da 

controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida 

pela Autarquia Previdenciária. Inexistência de omissão.

II - O Tribunal a quo concluiu, após análise dos laudos periciais, pela existência 

de incapacidade e necessidade de auxílio permanente de terceira pessoa desde o 

equivocado requerimento e deferimento de auxílio-doença.

III - A situação fática diferenciada e o princípio da dignidade da pessoa humana 

autorizam a concessão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no 

art. 45 da Lei n. 8.213/1991, durante o período de percepção de benefício diverso, 

que desde o início deveria ser o de aposentadoria por invalidez.

IV - Recurso especial improvido.

(REsp 1.448.664/RS, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, Ministra 

Relatora para o acórdão Regina Helena Costa, DJe 2.6.2015)
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Acerca da argumentação de que necessária a observância do princípio 

da isonomia, para que se estenda o adicional de grande invalidez às outras 

aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, seja 

por idade, especial ou por tempo de serviço/contribuição, entendo que deve 

prevalecer o princípio da contrapartida, sob pena de comprometer o equilíbrio 

atuarial e fi nanceiro do Regime.

A ausência de previsão legal compromete o orçamento, fragilizando a 

cobertura de benefícios já previstos e com contrapartida fi nanceira. Asseverar, 

por outro lado, que esse adicional de 25% pertence ao orçamento da assistência 

social, não encontra previsão legal. O dispositivo está inserido na Lei da 

Previdência Social e tem como base o custeio prévio ao pagamento do seguro 

social.

Destarte, ante a inexistência de previsão normativa, não deve o Poder 

Judiciário estender a vantagem a outros casos. Nesse sentido já se manifestou a 

Primeira Turma:

Previdenciário e Processual Civil. Violação ao art. 535 do CPC. Não ocorrência. 

Adicional de 25% (vinte e cinco por cento) de que trata o art. 45 da Lei n. 

8.213/1991. Incidência em benefício diverso da aposentadoria por invalidez. 

Impossibilidade.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem 

dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando 

integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, 

confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou 

ausência de prestação jurisdicional. 2. O art. 45 da Lei n. 8.213/1991, ao tratar do 

adicional de 25% (vinte e cinco por cento), restringiu sua incidência ao benefício 

da aposentadoria por invalidez, na hipótese de o segurado necessitar de 

assistência permanente de outra pessoa, cujo acréscimo, entretanto, não poderá 

ser estendido a outras espécies de benefícios.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1.533.402/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 

14.9.2015)

Reitere-se que no presente caso, há peculiaridade a legitimar a transformação 

da aposentadoria por tempo em aposentadoria por invalidez, juntamente com o 

adicional de 25%. E, ainda que tenha ocorrido, lamentavelmente, o falecimento 

da parte autora, o processo chegará ao seu fi m, tendo como parte autora a 

fi gura do espólio, como de direito, devendo ser mantido o acórdão recorrido, 
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reforçando que o direito ao adicional cessará com a morte do aposentado, não 

sendo incorporável ao valor da pensão.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.

RECURSO ESPECIAL N. 1.523.385-PE (2015/0067807-0)

Relator: Ministro Herman Benjamin

Recorrente: União

Recorrido: João Eudes Machado Tenório

Advogado: Henrique César Freire de Oliveira e outro(s) - PE022508

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. 

Improbidade administrativa. Recurso de apelação. Efeito suspensivo. 

Exceção.

1. Cinge-se a questão a saber se, ante a omissão da Lei de 

Improbidade Administrativa no que se refere aos efeitos atribuídos 

ao recurso de Apelação, deve-se aplicar subsidiariamente as regras 

previstas na Lei n. 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública) ou no 

Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 20 da Lei n. 8.429/1992 – LIA, a 

imposição das sanções de perda da função pública e de suspensão de 

direitos políticos apenas se dá com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.

3. Por outro lado, em relação às penalidades de ressarcimento ao 

erário, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, pelo período de 

cinco anos, não existe na Lei de Improbidade Administrativa a mesma 

previsão, sendo omisso o diploma quanto a esse aspecto.

4. Deve-se aplicar subsidiariamente à Ação de Improbidade 

Administrativa a Lei n. 7.347/1985, que estabeleceu a Ação Civil 
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Pública, porquanto a primeira é uma modalidade da segunda, na 

defesa da moralidade administrativa.

5. Por se tratar de Ação Civil Pública, portanto, não se aplica a 

norma do art. 520 do CPC/1973 (art. 1.012/CPC/2015), uma vez que 

esta é regra geral em relação àquela, que é norma de caráter especial.

6. A concessão do efeito suspensivo, em tais casos, somente 

ocorrerá em situações excepcionais, quando demonstrada a 

possibilidade de dano irreparável ao réu, conforme dispõe o art. 14 do 

referido diploma legal: “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos 

recursos, para evitar dano irreparável à parte”.

7. Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça: “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos 

do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros Og Fernandes, 

Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Francisco Falcão 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Herman Benjamin, Relator

DJe 7.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Herman Benjamin: Trata-se de Recurso Especial interposto, 

com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição da República, contra 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

Processual Civil. AGTR. Ação de improbidade administrativa. Apelação. 

Recebimento no duplo efeito. Possibilidade. Art. 520 do CPC. Ausência de previsão 

especifi ca na Lei n. 8.429/1992. Precedentes. AGTR provido.

1. A decisão agravada, proferida nos autos da açáo civil pública de improbidade 

administrativa de origem, recebeu a apelação interposta pelo ora agravante táo 

somente no efeito devolutivo (fl s. 24).
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2. O art. 520 do CPC estabelece, como regra, o recebimento do recurso de 

apelação no duplo efeito, prevendo, ainda, exceções a tal regramento.

3. Tal dispositivo deve ser aplicado a todas as ações judiciais eiveis que 

nâo tenham regramento especifi co, como ocorre com a ação de improbidade 

administrativa, tendo cm vista que a Lei n. 8.429/1992 não possui dispositivo 

que trate do recebimento do recurso de upeluçáo interposto contra sentença 

proferida cm sede de açáo de improbidade administrativa. Precedentes desta 

Corte Regional: AGI 16.831/CE, Relator: Desembargador Federal Francisco Barros 

Dias, Segunda Turma, julgamento: 30.8.2011, publicação: DJe 8.9.2011 - Página 

138; e AG 115.387/CE, Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho 

(Convocado). Segunda Turma, julgamento: V/f^f/jóll, publicação: DJe 28.7.2011 - 

Página 235.

4. AGTR provido.

A parte recorrente afi rma que houve, além de divergência jurisprudencial, 

ofensa aos arts. 520 do pcc de 1973, 14 da Lei n. 7.347/1985 e 20 da Lei n. 

8.429/1992.

Aduz, em suma, estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade 

do recurso. 

Transcorreu, in albis, o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Herman Benjamin (Relator): Cuida-se, na origem de Ação 

Civil Pública por ato de improbidade administrativa. A sentença condenou 

a parte recorrente nas hipóteses previstas no art. 10, V, VIII e XII, da Lei 

n. 8.429/1992, nas seguintes sanções: a) ressarcimento integral do dano, no 

montante indicado pela União (R$ 57.036,99); b) perda da função pública para 

os agentes públicos; c) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; d) 

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e e) proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Cinge-se a questão em saber se, ante a omissão da Lei de Improbidade 

Administrativa no que se refere aos efeitos atribuídos ao recurso de Apelação, 

deve-se aplicar subsidiariamente as regras previstas na Lei n. 7.347/1985 (Lei 

de Ação Civil Pública) ou no Código de Processo Civil.
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Nos termos do art. 20 da Lei n. 8.429/1992 – LIA, a imposição das 

sanções de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos apenas 

se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 

efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Por outro lado, em relação às penalidades de ressarcimento ao erário, multa 

civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fi scais ou creditícios, pelo período de cinco anos, não existe na Lei de 

Improbidade Administrativa a mesma previsão, sendo omisso o diploma quanto 

a esse aspecto.

Dessa forma, deve-se aplicar subsidiariamente a Ação de Improbidade 

Administrativa a Lei n. 7.347/1985, que estabeleceu a Ação Civil Pública, 

porquanto a primeira é modalidade da segunda, na defesa da moralidade 

administrativa.

Por se tratar de Ação Civil Pública, portanto, não se aplica a norma do art. 

520 do CPC/1973 (art. 1.012/CPC/2015), uma vez que esta é regra geral em 

relação àquela, que é norma de caráter especial.

A concessão do efeito suspensivo, em tais casos, somente ocorrerá em 

situações excepcionais, quando demonstrada a possibilidade de dano irreparável 

ao réu, conforme dispõe o art. 14 do referido diploma legal:

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano 

irreparável à parte.

Assim, conclui-se que, enquanto nas ações que tramitam sob a égide do 

Código de Processo Civil o efeito suspensivo é a regra, nas Ações Civis Públicas 

este efeito será excepcional e dependerá da aferição, pelo julgador, do dano 

irreparável ao condenado.

A propósito:

Previdenciário. Ação civil pública. Apelação. Concessão de efeito suspensivo 

para evitar dano irreparável. Possibilidade. Art. 14 da Lei n. 7.347/1985.

1. O recurso de apelação na ação civil pública, de regra, é recebido somente 

no efeito devolutivo; contudo, a Lei n. 7.347/1985, em seu art. 14, autoriza o efeito 

suspensivo caso haja ameaça de dano irreparável à parte, como na hipótese em 

exame.
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2. Recurso especial provido.

(Recurso Especial n. 441.515-SC, Relator: Ministro Haroldo Rodrigues 

(Desembargador Convocado do TJ/CE), 12.8.2011).

Recurso especial. Ação civil pública. Efeito suspensivo. Art. 14. Lei n. 

7.347/1985. Fumus boni iuris. Periculum in mora. Efeito devolutivo. Regra. Revisão. 

Fatos. Súmula 7/STJ.

1. Na ação civil pública, os recursos devem ser recebidos, em regra, apenas no 

efeito devolutivo, ressalvados os casos de iminente dano irreparável às partes, em 

que poderá ser conferido efeito suspensivo, na forma do art. 14, da Lei n. 7.347/1985. 

Precedentes.

2. É vedado, em sede de recurso especial, revolverem-se os elementos fático-

probatórios da demanda a fim de demonstrar a inconveniência da execução 

imediata da sentença de 1º grau, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.125.494/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23.4.2010).

Processual Civil. Ação civil pública. Sentença condenatória. Recurso recebido 

apenas no efeito devolutivo. Execução provisória movida pelo MPF em face da 

União e outros réus, na defesa dos interesses difusos. Possibilidade. Art. 588 do 

CPC. Art. 14 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985).

1. Os autos tratam de agravo regimental interposto em face de decisão de 

minha lavra (fl s. 172/174) que permitiu o seguimento da execução provisória 

movida pelo MPF em face da União e demais co-réus, em razão de sentença 

proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 99.0001418-9, com apelação recebida 

apenas no efeito devolutivo; recebimento esse não-impugnado a tempo e modo 

pela União.

2. As normas processuais que regulam a ação civil pública estão na Lei n. 

7.347/1985, aplicando-se o CPC, tão-somente, de forma subsidiária. Daí porque 

se dizer que a regra do recebimento da apelação contra sentença proferida em 

seu âmbito é apenas no efeito devolutivo; podendo ou não o juiz conferir o efeito 

suspensivo diante do caso concreto, como especifi ca o art. 14 da referida Lei.

Não existe erro no acórdão recorrido, na medida em que o recurso de apelação 

da União foi recebido apenas no efeito devolutivo e, como se viu, é permitido ao 

magistrado assim proceder em sede de ação civil pública. E ainda, por outro lado, 

nenhum recurso foi interposto contra este juízo de admissibilidade da apelação, 

razão pela qual preclusa fi cou a matéria, não podendo a recorrente, agora, por 

vias transversas, buscar o efeito suspensivo.

3. O Ministério Público Federal é o autor da ação civil pública e da execução 

provisória. Ao querer executar provisoriamente a condenação, age no exercício 

regular de seu direito, ou melhor, no exercício regular da tutela dos direitos 

difusos e coletivos.[...]
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Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 436.647/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 26.8.2008, DJe 7.11.2008)

Ademais, a decisão que atribui efeito suspensivo deve ser fundamentada, 

demonstrando o perigo de dano irreparável. Nesse ângulo, a decisão que recebeu 

o apelo (fl s. 77), não declina qualquer razão para se suspender a efi cácia natural 

da sentença proferida nesta ACP.

Verifi co que a Corte de origem atribuiu efeito suspensivo ao recurso, 

invocando a possibilidade de execução provisória dos valores referentes à 

condenação ao ressarcimento integral do dano e à multa civil. Contudo, isso 

não é capaz de caracterizar o dano irreparável exigido em lei, porquanto se trata 

de fundamentação genérica. Caso fosse possível acolher tal justifi cativa, isso 

implicaria concessão automática de efeito suspensivo à Apelação em todos os 

casos em que houvesse condenação às referidas penalidades.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial e determino o retorno 

dos autos a Corte local para que examine a ocorrência de dano irreparável à parte.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.582.014-CE (2016/0029102-7)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Raimundo Viana de Queiroz

Advogado: Dirceu Costa Lima Filho

Interes.: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

EMENTA

Processo Civil. Administrativo. Improbidade administrativa. 

Dosimetria. Art. 12 da Lei n. 8.429/1992. Fixação aquém do mínimo 

legal. Impossibilidade. Recurso especial provido.
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1. Recurso especial proveniente de ação civil pública, por 

improbidade administrativa, em decorrência de ausência de prestação 

de contas de recursos do PNATE – Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte Escolar, fi rmado com o FUNDEF.

2. A sentença de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos 

do Ministério Público Federal, reconhecendo a existência de atos de 

improbidade administrativa, condenando o recorrido nas disposições 

do art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, fixando a dosimetria, em 

conformidade com o art. 12, III, da referida lei.

3. O Tribunal de origem, ao revisar a condenação, deu parcial 

provimento à apelação, para reduzir a suspensão dos direitos políticos 

e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios 

ou incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, para 

dois anos.

4. No caso dos autos, ao fi xar a condenação baseado no art. 12, 

III, da Lei n. 8.429/1992, não poderia o acórdão regional revisar para 

aquém do mínimo legal a penalidade imposta, qual seja, dois anos, por 

manifesta ausência de previsão legal.

Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça “A 

Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) 

Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” O Sr. Ministro Herman Benjamin, as Sras. 

Ministras Assusete Magalhães (Presidente) e Diva Malerbi (Desembargadora 

convocada do TRF da 3a. Região) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Dr(a). Mario Luiz Bonsaglia, pela parte recorrente: Ministério Público 

Federal

Brasília (DF), 7 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 15.4.2016
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RELATÓRIO

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

interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento nas alíneas “a” e “c”, 

do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região assim ementado (fl s. 514/515, e-STJ):

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade. Ex-prefeito de Ibaretama-

CE. FUNDEF. PNATE. Ausência de prestação de contas. Dolo confi gurado com a 

contumácia inexplicável e ausência de documentos comprobatórios dos gastos 

efetivados. Confi guração do ato ímprobo. Redução das sanções para atender aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

1. Apelação interposta pelo ex-prefeito do Município de Ibaretama-CE, em 

razão da sentença que reconheceu como ato de improbidade administrativa a 

não prestação de contas do, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

- PNATE (2006-2007) no prazo acordado, condenando-o ao ressarcimento ao 

erário no valor integral do dano apurado (R$ 126.224,71), à suspensão dos direitos 

políticos e à proibição de contratar com o Poder Público por três anos, além de 

multa no valor de duas vezes o valor da remuneração que percebia como prefeito 

(arts. 11, Vl e 12 da Lei n. 8:429/1992).

2. A constitucionalidade da Lei n. 8.429/1992 deriva das disposições do art. 

37, § 4º, da CF, sendo meio legal hábil para coibir atos improbos dos agentes 

da Administração Pública nos níveis federal, estadual e municipal. Referida Lei 

não. padece de inconstitucionalidade, tendo sido tal diploma legal elaborado 

de acordo com. os ditames constitucionais. Precedentes (TRF 5, AG 489.381/PEi 

2ª Turma/- Rei. Francisco Barros Dias. DJe 19.8.2010 e TRF 5, AC 473.122/CE, 4a 

Turma, Rei. Lázaro Guimarães, DJe 12.5.2011). Preliminar não acolhida.

3. Encontrando-se o processo maduro, não há necessidade de produção de 

mais provas para convicção do órgão julgador. Está, portanto, a sentença regular 

e em observância às regras da legislação processual vigente.

4 A ação de improbidade administrativa é um tipo de ação civil pública, 

regida também pelos dispositivos da Lei da Ação Civil Pública, portanto, como lei 

especial que é, tem precedência na aplicação ante a lei geral.

5. A ausência, de prestação de contas de forma intencional, já que há 

comprovação nos autos da contumácia inexplicável do réu e da ausência de 

documentos comprobatórios dos gastos efetivados, mesmo ciente de sua 

obrigação, confi gura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11. 

VI, da Lei n. 8.429/1992, independente da existência de lesão material ao erário 

ou enriquecimento ilícito do agente. Todavia, em atenção aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade deve ser reduzida a suspensão dos direitos 

políticos e a proibição de contratar com o Poder Público para 2 (dois) anos, 
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mantendo-se o ressarcimento ao erário em prol do FUNDEF.e a multa aplicada na 

sentença.

6. Preliminares não acolhidas. Apelação parcialmente provida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl . 561, e-STJ).

No recurso especial, alega a parte recorrente, preliminarmente, ofensa ao 

art. 535, II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, 

o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da 

questão.

No mérito do recurso especial, alega violação do art. 12, III, da Lei n. 

8.429/1992.

Assevera em síntese, que, “como se vê, a Lei n. 8.429/1992 regula a forma e 

a gradação das sanções relativas à suspensão dos direitos políticos e à proibição 

de contratar com o poder público decorrente de condenação por improbidade 

administrativa, devendo ser observado, sempre, o princípio da proporcionalidade 

na fi xação da penalidade. No que diz respeito à gradação, há claros limites à 

discricionariedade do sentenciante, sendo necessário registrar que o decreto 

condenatório deve partir do mínimo legal. A regra, portanto, é.a imposição da 

sanção nos limites mínimo e máximo previstos pelo legislador, não se mostrando 

possível ao julgador reduzir o Quantum sancionatório a um patamar aquém do 

mínimo legal” (fl . 576, e-STJ).

Aponta divergência jurisprudencial.

Não apresentadas contrarrazões, sobreveio o juízo de admissibilidade 

positivo da instância de origem (fl . 623, e-STJ).

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial 

(fl s. 636/639, e-STJ):

Recurso Especial. Omissão jurisdicional configurada. Improbidade 

administrativa. Aplicação de sanções abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. 

Pelo provimento da iniciativa.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator): Merece provimento o 

recurso.
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Trata-se de ação civil pública, por improbidade administrativa, em 

decorrência de ausência de prestação de contas de recursos do PNATE – 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, fi rmado com o FUNDEF.

A sentença de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos do 

Ministério Público Federal, reconhecendo a existência de atos de improbidade 

administrativa, condenando o recorrido nas disposições do art. 11, VI, da Lei n. 

8.429/1992, assim fi xada a dosimetria, em conformidade com o art. 12, III, da 

referida lei (fl s. 431/432, e-STJ):

a) O ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 126.221,71 (cento e vinte e 

seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos):

b) Suspensão de direitos políticos por 3 (três) anos;

c) Pagamento de multa civil correspondente a 2 (duas) vezes o valor da 

remuneração percebida pelo agente; e

d) Proibição de contratar com o Poder Publico ou receber benefícios ou 

incentivos fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio 

de pessoas jurídicas da igual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

O Tribunal de origem, ao revisar a condenação, deu parcial provimento à 

apelação, para reduzir a suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar 

com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, para dois anos, nos seguintes termos (fl . 512, e-STJ):

Todavia, entendo que a sentença merece reparos apenas no que concerne à 

aplicação das penas.

Entendo que a aplicação das penas deve ser feita sempre em observância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não seja severa 

demais ou muito branda, não revelando a verdadeira fi nalidade de sua aplicação. 

Desse modo, entendo que as penas aplicadas de suspensão dos direitos políticos 

e proibição de contratar com o Poder Público por 3 (três) anos são demasiadas, 

devendo ser reduzido o prazo para 2 (dois) anos. Ademais, devem ser’mantidas 

as penas de ressarcimento ao erário no valor que não foi objeto da prestação de 

contas, R$ 126.224,71 e o pagamento de multa no valor fi xado na sentença, de 

duas vezes o valor da remuneração percebida quando exercia o cargo de prefeito, 

por ser compatível à gravidade da conduta do ato praticado.

O art. 12 da Lei n. 8.429/1992 fixa a condenação por improbidade 

administrativa nos seguintes termos:
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Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, 

previstas na legislação específi ca, está o responsável pelo ato de improbidade 

sujeito às seguintes cominações:

I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa 

civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fi scais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento 

de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fi scais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fi xação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta 

a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo 

agente. (grifo nosso)

Ao fi xar a condenação baseado no art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992, não 

poderia o acórdão regional revisar para aquém do mínimo legal, qual seja, dois 

anos, por manifesta ausência de previsão legal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a 

sentença de Primeiro Grau.

É como penso. É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.594.205-PR (2016/0081308-4)

Relator: Ministro Og Fernandes
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Recorrente: Agência Nacional de Saúde Suplementar

Recorrido: MCA do Brasil S/A

Advogados: Maurício Holzkamp - PR026390

Alessandro Marcelo Moro Réboli - PR033124

EMENTA

Tributário. Execução fi scal. Art. 135 do CTN. Presunção de 

dissolução irregular nos termos da Súmula 435/STJ. Redirecionamento 

ao sócio-gerente que exercia esse encargo por ocasião do ato presumidor 

da dissolução. Possibilidade. Irrelevância da data da ocorrência do fato 

gerador ou do vencimento do tributo.

1. A Segunda Turma desta Corte, por ocasião da apreciação do 

REsp 1.520.257/SP, fi rmou entendimento de que o redirecionamento 

da execução fi scal, na hipótese de dissolução irregular da sociedade ou 

de sua presunção, deve recair sobre o sócio-gerente que se encontrava 

no comando da entidade no momento da dissolução irregular ou 

da ocorrência de ato que presuma a sua materialização, nos termos 

da Súmula 435/STJ, sendo irrelevantes a data do surgimento da 

obrigação tributária (fato gerador), bem como o vencimento do 

respectivo débito fi scal.

2. Recurso especial a que se dá parcial provimento a fi m de 

reformar o acórdão recorrido, para determinar o prosseguimento da 

execução em face dos sócios-gerentes que exerciam o comando da 

sociedade executada ao tempo da constatação da dissolução irregular.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete 

Magalhães (Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de setembro de 2016 (data do julgamento).
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Ministra Assusete Magalhães, Presidente

Ministro Og Fernandes, Relator

DJe 20.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Og Fernandes: Trata-se de recurso especial interposto pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, com fundamento na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acórdão proferido na vigência do Código de 

Processo Civil de 1973, pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (e-STJ, fl . 433):

Agravo legal. Decisão terminativa. Artigo 557, caput do CPC. Redirecionamento 

de execução fi scal para sócio.

A responsabilidade tributária do sócio gerente ou administrador permite 

a separação patrimonial e está expressamente autorizada na norma legal em 

referência.

Em se tratando de dissolução irregular da sociedade, é lícito presumi-la quando 

a executada cessa suas atividades ou deixa de funcionar no endereço indicado no 

contrato social, arquivado na junta comercial.

O reconhecimento da responsabilização pessoal do sócio não fi ca atrelado 

unicamente à contemporaneidade da sua gestão à dissolução irregular, havendo 

a necessidade de que o responsável pela dissolução tenha sido, simultaneamente, 

o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo.

Ausentes elementos a alterar a convicção firmada quando da análise do 

pedido inicial, deve ser mantida a decisão denegatória de seguimento a recurso.

Agravo legal desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas 

para fi ns de prequestionamento.

Alega a recorrente a existência de violação dos arts. 512 e 515 do CPC.

Aduz, em síntese, que “o v. acórdão ora recorrido ainda está em 

desconformidade em relação ao entendimento pacífi co do STJ no sentido de 

que, na hipótese de haver indícios de dissolução irregular da empresa, é possível 

determinar-se o redirecionamento da execução contra os sócios-gerentes” 

(e-STJ, fl . 462).

Afi rma, ainda, que “a jurisprudência do STJ tem entendido que se presume 

dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 193-273, julho/setembro 2016 257

fi scal sem comunicar aos órgãos tributários, sendo cabível a responsabilização do 

sócio-gerente, a quem cabe provar o contrário em sede de embargos à execução” 

(e-STJ, fl s. 462/463).

Requer, assim, o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente.

Apesar de devidamente intimada (e-STJ, fl . 470), a parte recorrida não 

apresentou contrarrazões (e-STJ, fl . 471).

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fl . 474), subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Relator): A Segunda Turma desta Corte, 

por ocasião da apreciação do REsp 1.520.257/SP, fi rmou entendimento de 

que o redirecionamento da execução fi scal, na hipótese de dissolução irregular 

da sociedade ou de sua presunção, deve recair sobre o sócio-gerente que se 

encontrava no comando da entidade por ocasião da dissolução irregular ou 

da ocorrência de ato que presume a sua materialização, nos termos da Súmula 

435/STJ, sendo irrelevantes a data do surgimento da obrigação tributária (fato 

gerador), bem como o vencimento do respectivo débito fi scal. Confi ra-se, a 

propósito, a ementa de referido julgado:

Tributário. Recurso especial. Execução fiscal. Arts. 134, VII, do CTN; 4º 

da LEF; 10 do Decreto n. 3.708/19; 50, 1.052 e 1.080 do CC/2002. Ausência de 

prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Presunção de dissolução irregular 

nos termos da Súmula 435/STJ. Redirecionamento ao sócio-gerente que exercia 

esse encargo por ocasião do ato presumidor da dissolução. Possibilidade. Data da 

ocorrência do fato gerador ou vencimento do tributo. Irrelevância. Mudança de 

entendimento. Recurso especial provido.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a responsabilidade dos 

sócios-gerentes da sociedade contribuinte executada por entender que estes, 

embora ocupassem a gerência no momento da dissolução irregular presumida, 

não exerciam a direção da entidade por ocasião da ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária ou do vencimento do respectivo tributo.

2. Os arts. 134, VII, do CTN; 4º da LEF; 10 do Decreto n. 3.708/19; 50, 1.052 e 

1.080 do CC/2002 não foram objeto de análise ou apreciação pelo Tribunal de 

origem, o que revela a ausência de prequestionamento. Incidência dos verbetes 

282 e 356 da Súmula do STF.

3. O pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na 

dissolução irregular ou em ato que presuma sua ocorrência - encerramento 
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das atividades empresariais no domicílio fi scal, sem comunicação aos órgãos 

competentes (Súmula 435/STJ) -, pressupõe a permanência do sócio na 

administração da sociedade no momento dessa dissolução ou do ato presumidor 

de sua ocorrência, uma vez que, nos termos do art. 135, caput, III, CTN, 

combinado com a orientação constante da Súmula 435/STJ, o que desencadeia 

a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou 

presunção de ocorrência de referido fato.

4. Consideram-se irrelevantes para a definição da responsabilidade por 

dissolução irregular (ou sua presunção) a data da ocorrência do fato gerador 

da obrigação tributária, bem como o momento em que vencido o prazo para 

pagamento do respectivo débito.

5. No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem, à luz do contexto fático-

probatório, concluiu que as pessoas contra quem se formulou o pedido de 

redirecionamento gerenciavam a sociedade no momento da constatação do ato 

presumidor da dissolução irregular.

6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

(REsp 1.520.257/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2015)

Nessa mesma linha de entendimento, vale conferir:

Processual Civil e Tributário. Execução fi scal. Redirecionamento para sócios-

gerentes. Sócio que não integrava a gerência da sociedade à época do fato 

gerador. Dissolução irregular da empresa. Possibilidade.

1. Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fi scal para os 

sócios-gerentes no caso de dissolução irregular da empresa.

2. O redirecionamento da execução fi scal para o sócio-gerente da empresa 

é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, 

infração à lei ou ao estatuto, ou, no caso de dissolução irregular da empresa, não 

se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

3. Se o motivo da responsabilidade tributária é a infração à lei consubstanciada 

pela dissolução irregular da empresa (art. 135, III, do CTN), é irrelevante para efeito 

de redirecionamento da execução fi scal ao sócio-gerente ou ao administrador 

o fato de ele não integrar a sociedade por ocasião do fato gerador do crédito 

tributário.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de dar 

provimento ao agravo regimental da Fazenda Nacional para declarar que, 

para efeito de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio-gerente ou ao 

administrador, é irrelevante o fato de ele não integrar a sociedade por ocasião do 

fato gerador do crédito tributário.

(EDcl no AgRg no REsp 1.465.280/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 11.3.2016)
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Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso especial. Execução 

fiscal. Redirecionamento. Sócio que detinha poderes de gestão à época da 

dissolução irregular da sociedade. Irrelevância da data da ocorrência do fato 

gerador ou do vencimento da obrigação.

1. A jurisprudência dessa Segunda Turma do STJ entendia que, para que fosse 

possível o redirecionamento era necessário demonstrar que o sócio era detentor 

da gerencia tanto na época da dissolução irregular da sociedade, como na época 

da ocorrência do fato gerador da obrigação.

2. Recentemente, a Segunda Turma/STJ, no julgamento do REsp 1.520.257/

SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, alterou o seu entendimento e passou 

a exigir, tão somente, a permanência do sócio na administração da sociedade 

no momento de sua dissolução irregular, se tornando irrelevante a data da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

3. O simples exercício da gerência, naturalmente, não implica responsabilidade 

para aquele dela encarregado. A sua responsabilidade somente é irradiada 

em caso de prática do ato ilícito. No caso da dissolução irregular, este é o ato 

infracional, que é desvinculado da obrigação tributária. O que desencadeia 

a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou 

presunção de ocorrência da dissolução irregular nos termos da Súmula 435/STJ. 

É justamente essa desvinculação que torna irrelevante perquirir quem exercia a 

gerência da empresa na data de ocorrência do fato gerador.

4. Assim, o atual entendimento dessa Segunda Turma para autorizar o 

redirecionamento da execução fi scal em face do sócio é no sentido de que basta 

a verifi cação do responsável pela gerência da empresa ao tempo em que ocorreu 

a dissolução irregular, ou seja, ainda que a gerência seja posterior à data de 

ocorrência do fato gerador.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.545.342/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 28.9.2015)

No caso dos autos, a instância ordinária afastou o redirecionamento do 

feito executivo nos seguintes termos (e-STJ, fl s. 430/432):

É importante destacar, entretanto, que o reconhecimento da responsabilização 

pessoal do sócio não fica atrelado unicamente à contemporaneidade da sua 

gestão à dissolução irregular. Conquanto tenha sido este o entendimento adotado 

em jurisprudência já pacifi cada no âmbito deste Tribunal, os julgamentos levados 

a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no âmbito da Segunda 

Turma, assentam a necessidade de que o responsável pela dissolução tenha sido, 

simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do 

tributo.
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[...]

A certidão do ofi cial de justiça atesta a inatividade da empresa (evento 02 - 

mand14). Os débitos em cobrança registram o vencimento em 07/2009, 03/2000, 

06/2000, 09/2000 e 12/2000. Não há comprovação nos autos no sentido de 

que representante da pessoa jurídica executada contra o qual se pretende o 

redirecionamento (Sr. Wagner de Souza Pires) fi gure na sociedade à época do 

vencimento dos débitos até o momento da suposta dissolução irregular.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão ora combatido decidiu em 

desacordo com o entendimento desta Casa, no sentido de que a transferência de 

responsabilidade pela dissolução irregular ou pela prática de ato presumidor de 

sua ocorrência, nos termos do art. 135, III, do CTN, em sintonia com a Súmula 

435 do STJ, deve recair sobre os sócios-gerentes (gestores) que ostentavam essa 

qualidade no momento da prática de referido ato (dissolução irregular) ou de 

outro apto a presumir sua ocorrência, independentemente da data da ocorrência 

do fato gerador do tributo ou da data de vencimento da exação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial a fim de 

reformar o acórdão recorrido, para determinar o prosseguimento da execução 

em face dos sócios-gerentes que exerciam o comando da sociedade executada ao 

tempo da constatação da dissolução irregular.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.604.440-PE (2016/0125493-8)

Relator: Ministro Humberto Martins

Recorrente: Municipio de Itaiba

Advogado: Bruno Romero Pedrosa Monteiro e outro(s)

Recorrente: União

Recorrido: Os mesmos

EMENTA

Processual Civil. Proporção de decaimento. Sucumbência 

mínima. Súmula 7/STJ.
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1. O recurso especial do Município de Itaíba aduz que houve, de 

sua parte, sucumbência mínima, o que tornaria a fi xação de honorários 

em seu desfavor indevida.

2. Em sede de recurso especial, é vedada a apreciação do 

quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na 

demanda, bem como da proporção em que cada parte fi cou sucumbente 

em relação ao pedido inicial, por ensejar o revolvimento de matéria 

eminentemente fática, a provocar o óbice da Súmula 7/STJ.

Processual Civil. Administrativo. Omissão inexistente. Embargos à 

execução. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Violação da coisa julgada. 

Honorários advocatícios. FUNDEF. Verbas para educação. Juntada do 

contrato escrito da verba honorária. Art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994. 

Retenção. Possibilidade. Precedente. Honorários. Irrisoriedade. Súmula 7/

STJ.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando a 

prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 

enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Na verdade, no presente caso a questão não foi decidida 

conforme objetivava o recorrente, uma vez que foi aplicado 

entendimento diverso ao pretendido, de modo que a irresignação 

traduz-se em inconformação com a tese adotada.

3. As alegações levantadas pela Fazenda Pública aduzindo à 

inexigibilidade do título, à existência de fato consumado e à ausência de 

dano a ressarcir são, em verdade, pretensões voltadas a promover nova 

análise de questões vinculadas ao mérito da fase cognitiva, relativas ao 

pagamento de diferença do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) 

decorrente do FUNDEF, manobra processual inadmissível diante dos 

contornos processuais a que se prestam os embargos à execução, pois 

não são o meio processual apto para rescindir a coisa julgada, nem 

substitutivo de recurso no processo de conhecimento.

4. “Afronta o efeito preclusivo da coisa julgada a pretensão da 

União de rediscutir, em Embargos à Execução, matéria já decidida 

no processo de conhecimento” (AgRg no AREsp 715.923/AL, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.9.2015, 

DJe 9.11.2015.).
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5. “É pacífi co, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento 

de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer 

o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato 

de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, até 

a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgRg no 

AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 20.3.2014, DJe 27.3.2014.).

6. A hipótese dos autos possui peculiaridade de que a retenção 

dos honorários advocatícios contratuais refere-se a valores apurados 

em execução contra a União relativos a diferenças de repasses ao 

FUNDEF.

7. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.509.457/

PE, Rel. Min. Humberto Martins, em idêntica questão jurídica, 

fi rmou compreensão de que é legítima a retenção da verba honorária, 

pois a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do 

FUNDEF não retira do patrono o direito de retenção dos honorários.

8. A fi xação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias 

ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação 

subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos 

autos, razão pela qual insuscetível de revisão em sede de recurso 

especial, a teor da Súmula 7/STJ.

Recurso especial do Município de Itaíba não conhecido. Recurso 

especial da União conhecido em parte e improvido.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça “A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso do Município 

de Itaíba; conheceu em parte do recurso da União e, nessa parte, negou-lhe 

provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. 

Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães 

(Presidente) e Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a. 

Região) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de junho de 2016 (data do julgamento).
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Ministro Humberto Martins, Relator

DJe 21.6.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Humberto Martins: Cuida-se de recursos especiais 

interpostos pelo Município de Itaíba e pela União, com fundamento no art. 105, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (fl s. 285/294, e-STJ).

Execução de sentença. FUNDEF. VMAA. Vinculação exclusivamente a educação. 

Valores não transferidos voluntariamente. Equivalência a uma indenização. 

Precedentes. Retenção de honorários advocatícios contratuais. Honorários 

advocatícios sucumbenciais devidos. Provimento da apelação.

1. Apelações interpostas pela União e pelo Município de Itaíba contra sentença 

que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título executivo 

judicial, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 269, I, do CPC), para 

determinar que a execução prossiga de acordo com a planilha apresentada pela 

contadoria do juízo, no valor de R$ 19.030.705,15 (dezenove milhões, trinta mil, 

setecentos e cinco reais e quinze centavos).

2. As questões atinentes ao mérito da pretensão à revisão do valor dos 

repasses do FUNDEF e do pagamento dos atrasados encontram-se superadas, 

considerando que já foram tratadas no processo de conhecimento, a questão do 

valor mínimo por aluno já fora discutida na fase cognitiva. Segundo a sentença de 

procedência, a União foi condenada ao pagamento da diferença do valor mínimo 

anual por aluno (VMAA) relativo ao FUNDEF. nos termos do art. 6º, §§1º e 2º da Lei 

n. 9.424/1996, já estando pacifi cada a questão.

3. A despeito do ponto de vista pessoal do Relator em sentido oposto, esta eg. 

Corte fi rmou compreensão de que, quando o Município é forçado a ingressar em 

juízo para obter a complementação de valores dos repasses do VMAA do FUNDEF, 

que não lhe foram transferidos voluntariamente, o crédito judicial eqüivale a uma 

indenização para a recomposição desses recursos. Precedentes. Retenção dos 

honorários advocatícios contratuais cabível.

4. A retenção da verba honorária contratual, ademais, encontra respaldo no 

artigo 22, § 4º, e no artigo 23 da Lei n. 8.906/1994.

5. Não é o caso de aplicação da regra da sucumbência mínima para efeito 

de exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais. considerando-se que 

a diferença entre o que foi pedido na execução e o valor fi xado na sentença 

recorrida é de quase R$ 4.000.000.00 (quatro milhões de reais). No entanto, o 
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percentual de 5% mostra-se exagerado, à luz da regra do art. 20. § 4º, do CPC. 

Fixação da verba sucumbencial em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Apelação da União improvida Apelação do Município de Itaíba parcialmente 

provida, para permitir a retenção dos honorários advocatícios contratuais e para 

reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 20.000,00.

Rejeitados os embargos de declaração (fl s. 331/335, e-STJ).

Nas razões do especial do ente municipal (fl s. 338/347, e-STJ), a recorrente 

aduz violação do art. 21, parágrafo único, do CPC, visto que teria sucumbido em 

parte mínima.

Por seu turno, no recurso especial da União (fl s. 361/381, e-STJ), aponta a 

recorrente que “o acórdão ora recorrido contrariou os arts. 20, §§ 3º e 4º, e 535, 

II, do CPC; os arts. 1º, 2º e 6º da Lei n. 9.424/1996 (já revogados); os arts. 1º, 

2º, 4º, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 46 da Lei n. 11.494/2007, art. 8º da Lei 

Complementar n. 101/2000” (fl . 365, e-STJ).

Aduz a recorrente a inexigibilidade do título, a existência de fato consumado 

e a ausência de dano a ressarcir. Acresce a necessidade de indeferimento da 

expedição do precatório com a retenção dos 20% de honorários advocatícios 

contratuais, visto que “o montante devido ao credor se refere a valores pretéritos a 

título de complementação pela União ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo 

legal e, sobretudo, constitucional, somente podem ser destinadas à manutenção 

e desenvolvimento da educação básica e na valorização de profi ssionais da 

educação” (fl . 375, e-STJ). Por fi m, requer o restabelecimento da sucumbência 

fi xada pelo juízo de piso.

Apresentadas as contrarrazões (fl s. 405/435, e-STJ), sobreveio o juízo de 

admissibilidade positivo da instância de origem (fl s. 463/464, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Humberto Martins (Relator):

Do Recurso Especial do Município

Ao rejeitar a alegação da municipalidade de que sua sucumbência foi 

mínima, consignou a Corte de origem:
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entende não ser o caso de aplicação da regra da sucumbência mínima para 

efeito de exclusão dos honorário advocatícios sucumbenciais, considerando-se 

que a diferença entre o que foi pedido na execução e o valor fi xado na sentença 

recorrida é de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Não há que se 

falar, portanto, em sucumbência mínima, já que a diferença é bastante elevada.

No entanto, entende que o percentual de 5% mostra-se exagerado, à luz da 

regra do art. 20, § 4º, do CPC. Fixo a verba sucumbencial em R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Com efeito, a orientação jurisprudencial prevalente no âmbito deste 

Tribunal Superior é no sentido de que, em sede de recurso especial, é vedada 

a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos 

na demanda, bem como da proporção em que cada parte fi cou sucumbente em 

relação ao pedido inicial, por ensejar o revolvimento de matéria eminentemente 

fática, a provocar o óbice da Súmula 7/STJ.

A propósito:

5. Na hipótese, a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram 

vencedores ou vencidos, bem como da existência de sucumbência mínima ou 

recíproca, e a fi xação do respectivo quantum demandam incursão no suporte 

fático-probatório, esbarrando no óbice previsto na Súmula 7/STJ (AgRg nos 

EDcl no AREsp 677.314/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

4.2.2016, DJe 22.2.2016.);

4. A revisão do quantitativo de decaimento de cada parte, para o fim de 

aferição da ocorrência da sucumbência mínima ou recíproca, depende de nova 

análise de fatos e provas constantes dos autos. Aplicação da Súmula 7/STJ (AgRg 

no REsp 1.384.664/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

27.10.2015, DJe 12.11.2015.).

Do Recurso da Fazenda Nacional

De início, não há a alegada violação do art. 535 do CPC/1973, visto que a 

apontada tese omissiva de que é vedado “o destaque dos honorários contratuais 

milionários dos precatórios relativos a verbas do FUNDEF” (fl . 366, e-STJ) foi 

efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem, consoante facilmente se infere 

da leitura da ementa do julgado. In verbis:

3. A despeito do ponto de vista pessoal do Relator em sentido oposto, esta eg. 

Corte fi rmou compreensão de que, quando o Município é forçado a ingressar em 

juízo para obter a complementação de valores dos repasses do VMAA do FUNDEF, 
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que não lhe foram transferidos voluntariamente, o crédito judicial eqüivale a uma 

indenização para a recomposição desses recursos. Precedentes. Retenção dos 

honorários advocatícios contratuais cabível.

4. A retenção da verba honorária contratual, ademais, encontra respaldo no 

artigo 22, § 4º, e no artigo 23 da Lei n. 8 906/1994.

Vê-se, pois, na verdade, que, no presente caso, a questão foi decidida de 

maneira fundamentada e completa, mas não conforme objetivava a recorrente, 

uma vez que foi aplicado entendimento diverso. Contudo, entendimento 

contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.

A propósito, “é pacífi ca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação 

jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada 

um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação 

sufi ciente para decidir de modo integral a controvérsia, (...) não se podendo 

confundir omissão com decisão contrária aos interesses da parte” (REsp 

1.061.770/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

15.12.2009, DJe 2.2.2010.).

No mesmo sentido:

1. Não há vício consistente em omissão quando o Tribunal de origem 

decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu crivo. O mero 

inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não 

caracteriza falta de prestação jurisdicional (AgRg no AREsp 749.755/MG, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 

10.12.2015.);

3. Decisão contrária ao interesse da parte não pode ser confundida com 

omissão apta a ensejar o acolhimento da pretensão integrativa (EDcl no AgRg 

no AREsp 770.430/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 10.11.2015, DJe 25.11.2015.);

3. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de origem 

dirime, fundamentadamente, todas as questões suscitadas em sede de apelação 

cível e de embargos declaratórios. Havendo manifestação expressa acerca dos 

temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da parte, fi ca afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade 

no julgado (EDcl no AgRg no AREsp 617.798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta 

Turma, julgado em 27.10.2015, DJe 25.11.2015.).

No mérito, as alegações levantadas pela recorrente aduzindo 

a inexigibilidade do título, a existência de fato consumado e a ausência de 
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dano a ressarcir são, em verdade, pretensões voltadas a promover nova análise 

de questões vinculadas ao mérito da fase cognitiva, relativas ao pagamento 

de diferença do Valor Mínimo Anual por aluno (VMAA) decorrente do 

FUNDEF, manobra processual inadmissível diante dos contornos processuais 

a que se prestam os embargos à execução, pois não são o meio processual apto 

para rescindir a coisa julgada, nem substitutivo de recurso no processo de 

conhecimento.

A propósito:

4. Afronta o efeito preclusivo da coisa julgada a pretensão da União 

de rediscutir, em Embargos à Execução, matéria já decidida no processo de 

conhecimento (AgRg no AREsp 715.923/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 17.9.2015, DJe 9.11.2015.);

Agravo regimental no recurso especial. Título executivo. Honorários 

advocatícios. Coisa julgada. Impossibilidade de revisão em sede de execução. 

Precedentes.

1. Após a sentença transitada em julgado, não pode mais o prolator inovar 

no processo, tendo em vista o esgotamento da prestação jurisdicional por ele 

prestada.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.383.547/DF, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18.9.2014, DJe 26.9.2014.);

1. Tendo sido especifi cado expressamente o termo inicial no título exequendo, 

tal como asseverado pelo acórdão recorrido, incabível a interpretação ora 

buscada pela União, em sede de embargos à execução, sob o argumento de 

ter ocorrido preclusão, decisão extra petita ou ofensa à coisa julgada, pois, na 

verdade, busca rediscutir questões que não são consideradas supervenientes à 

sentença e que deveriam ter sido suscitadas na via e momento oportunos (AgRg 

no REsp 1.206.509/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

12.8.2014, DJe 18.8.2014.);

4. Afronta o efeito preclusivo da coisa julgada a pretensão do Bacen 

de rediscutir, em Embargos à Execução, tema já decidido no processo de 

conhecimento (AgRg no AREsp 239.679/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 11.3.2014, DJe 19.3.2014.);

1. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício não há falar, em sede 

de execução, em nulidade ocorrida no processo de conhecimento, ainda que 

relativa à incompetência absoluta, tendo em conta a coisa julgada (AgRg no Ag 

1.201.094/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

1º.12.2011, DJe 14.12.2011.);
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1. “Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, 

não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na 

fase de execução.” (REsp 695.445/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, 

DJe 12.5.2008) (AgRg no Ag 1.343.260/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta 

Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 9.3.2011.);

1. Não há ambiente jurídico para, em sede de embargos à execução, rediscutir-

se a legitimidade ativa da parte já reconhecida, no processo de conhecimento, 

por sentença transitada em julgado (REsp 957.354/RS, Rel. Ministro José Delgado, 

Primeira Turma, julgado em 12.2.2008, DJe 10.3.2008.);

1. Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, 

não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na 

fase de execução. Precedentes (REsp 695.445/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, Quinta Turma, julgado em 27.3.2008, DJe 12.5.2008.);

III - Havendo omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer 

a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, 

antes do trânsito em julgado da sentença, sendo incabível imposição posterior 

já na fase de execução (AgRg no REsp 886.559/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, 

Primeira Turma, julgado em 24.4.2007, DJ 24.5.2007, p. 329.);

1. Se existiu algum equívoco na condenação no processo de conhecimento, 

deveria o recorrente ter se insurgido naquela oportunidade. Não o fez, mantendo-

se inerte até a execução da sentença (REsp 397.265/RS, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 15.12.2005, DJ 20.2.2006, p. 264.);

- Em sede de execução, é inadmissível a declaração de nulidade ocorrida em 

processo que já transitou em julgado, ainda que o vício seja de ordem pública 

(REsp 325.732/RN, Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 6.9.2001, DJ 

1º.10.2001, p. 262.);

I - Se no processo de conhecimento foi determinado o pagamento de auxílio-

doença por um determinado lapso temporal, e não necessariamente até o fi m do 

processo de reabilitação do obreiro, não viola os dispositivos sobre a coisa julgada 

a decisão que julga procedentes os embargos à execução opostos para adequar 

os cálculos aos termos da decisão exeqüenda.

II - Também não cabe reabrir em fase de execução a discussão a respeito do 

termo ad quem do pagamento do benefício, tendo em vista que já se operou 

o trânsito em julgado da decisão de mérito. Precedentes (REsp 247.706/SP, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18.4.2000, DJ 8.5.2000, p. 123.).

Quanto a honorários, cinge-se a primeira controvérsia em estabelecer se 

é legítimo o destaque das verbas de honorários advocatícios contratuais sobre 
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os valores apurados em liquidação de sentença relativos a verbas do FUNDEF 

questionadas em face da União.

A recorrente aduz que a natureza dos valores, por terem destinação 

constitucional vinculada à educação, não pode sofrer redução, de modo que 

os honorários devem ser pagos por meio de verba própria. Nesse contexto, 

consigna que:

a característica principal do FUNDEF residia na sua natureza contábil defi nida 

na Constituição Federal que, de forma simples, o transformava, junto a cada 

Governo Estadual e Municipal, numa soma de recursos vinculados ao ensino 

fundamental, periódica e automaticamente creditados em conta bancária 

específi ca. Tais recursos, não é demais insistir, deviam ser incluídos no orçamento 

de cada Governo com a destinação exclusiva em favor do ensino fundamental.

(...)

Desse modo, o precatório que será expedido na execução deverá 

obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo 

judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município 

referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por 

imperativo legal e constitucional, somente podem ser destinados à manutenção 

e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profi ssionais da 

educação (art. 60 do ADCT. redação da EC 14/96 e 56/2006: Leis n. 9.424/1996 e 

11.494/2007).

Idêntica questão foi recentemente enfrentada pela Segunda Turma, no 

julgamento do REsp 1.509.457/PE, de minha relatoria, em que fi cou assentado 

que é legítima a retensão dos honorários contratuais, ainda que o montante 

refi ra-se a valores apurados em liquidação de sentença que discutia diferenças de 

repasses do FUNDEF.

No voto condutor, destacou-se que:

o Tribunal de origem decidiu em consonância com a orientação desta Corte 

no sentido de que, nos moldes do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível a 

retenção de honorários, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços 

profi ssionais, uma vez que tal verba pertence ao advogado.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Fase de cumprimento 

de sentença. Honorários advocatícios contratuais. Direito de reserva. 

Incidência da Súmula 7 do STJ.

1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a reserva 

dos honorários contratuais a favor dos patronos, nos mesmos autos da 
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execução, é permitida mediante juntada do contrato de prestação de 

serviços profi ssionais antes de expedir o mandado de levantamento ou 

precatório, desde que inexista litígio entre o outorgante e o advogado. 

Precedentes.

2. Verifi ca-se que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da 

juntada tempestiva do contrato de prestação de serviço, nem se houve 

divergência entre o outorgante e seu patrono em relação ao valor devido a 

título de honorários contratuais, de modo que o acolhimento da pretensão 

recursal, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias 

estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas 

carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos 

termos do Enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 305.891/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 6.6.2013, DJe 13.6.2013.)

Recurso especial. Desapropriação em fase de execução. Honorários 

advocatícios. Direito do advogado. Súmula 378/STF. Retenção da 

sucumbencial e contratual. Eventual conflito de interesses entre o 

expropriado e os seus antigos patronos. Constituição de novos advogados. 

Interposição de agravo de instrumento contra três decisões do juiz de 

direito. Intempestividade em relação a duas. Ciência efetiva por parte dos 

novos patronos. Coisa julgada não violada.

1. O prazo recursal, independentemente da publicação, conta-se da 

inequívoca ciência por parte do patrono do recorrente no tocante à decisão 

recorrida. Precedentes.

2. Mesmo que se reconhecesse a existência de confl ito de interesses 

entre o expropriado e os seus advogados originários, tal situação não 

constitui força maior capaz de sobrestar o prazo recursal na forma do art. 

507 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a intempestividade 

do agravo em relação a duas decisões agravadas ficou plenamente 

caracterizada, apenas, no tocante aos novos patronos, regularmente 

constituídos, os quais deixaram interpor o recurso no decêndio legal.

3. A verba honorária a ser recolhida pelo expropriante, que não se 

confunde com a indenização fixada, pertence ao advogado, ao qual é 

permitido postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, 

em nome próprio, nos mesmos autos da execução, mediante a juntada, 

inclusive, do contrato de prestação de serviços profi ssionais, tudo na forma 

dos artigos 22, caput e § 4º, e 23 da Lei n. 8.906/1994. Precedentes.

4. Afronta à coisa julgada e aos artigos 467 e 468 do Código de 

Processo Civil não verifi cada, considerando-se que a sentença exequenda, 



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 193-273, julho/setembro 2016 271

diversamente do que sustentou o recorrente, tão somente decidiu 

que caberia ao expropriante recolher a verba honorária em favor do 

expropriado e deixou claro que tal encargo sucumbencial difere da efetiva 

indenização. Em nenhum momento retirou dos advogados o direito de 

serem remunerados.

5. Dissídio jurisprudencial não comprovado.

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp 883.467/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado 

em 18.10.2012, DJe 26.10.2012.)

Confl ito positivo de competência. Honorários contratuais. Pedido de 

retenção de valores correspondentes a honorários contratuais indeferido 

pelo juízo trabalhista em sede de execução trabalhista (art. 22, § 4º, da 

Lei n. 8.906/1994). Serviço prestado pelos advogados em ação rescisória 

em reclamação trabalhista movida por sindicato. Posterior ajuizamento 

pelos advogados perante a Justiça Comum Estadual de ações de cobrança 

contra os trabalhadores substituídos. Deferimento nestas ações de pedido 

de antecipação de tutela para retenção de valores na execução trabalhista. 

Conflito positivo configurado. Incidência da Súmula 363/STJ. Vedação 

de pedidos de antecipação de tutela nas ações de cobrança, por serem 

representativos justamente da medida prevista no art. 22, § 4º, da Lei n. 

8.906/1994, já apreciada e indeferida pelo juízo trabalhista.

1- Segundo previsão contida no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto 

da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB), o advogado 

pode, mediante a juntada do contrato de honorários aos autos, requerer 

ao Juízo onde tramita a ação em que atuou, a retenção de valores devidos 

ao contratante dos serviços advocatícios, para pagamento dos honorários 

contratados.

(...).

6- Conflito conhecido para: a) declarar competente para processar 

e julgar as ações de cobrança de honorários advocatícios o d. Juízo de 

Direito do Juizado Especial Cível do VI Fórum Universitário de Pernambuco, 

cassando as liminares deferidas em cada ação, quanto aos pedidos de 

antecipação de tutela para determinar a retenção de valores nos autos 

da execução trabalhista em trâmite na 16ª Vara do Trabalho; b) declarar 

competente para pedidos relativos a providências no âmbito da execução 

trabalhista, com base no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, o d. Juízo da 16ª 

Vara do Trabalho de Recife.

(CC 112.748/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 

23.5.2012, DJe 7.11.2012.)
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(...)

Por fim, quanto à peculiaridade da hipótese dos autos, tal seja, a verba 

pleiteada na ação ser advinda de fundo constitucional para a educação, nos 

termos do art. 60 do ADCT e, portanto, não poder ser vinculada a nenhuma outra 

fi nalidade, tal argumento não prospera.

A fi nalidade do legislador, ao instituir tal proibição, não foi impossibilitar que 

um patrono tivesse direito aos seus créditos honorários quando atuasse em ações 

de dessa natureza, uma vez que, ao defender municípios credores dessa verba 

constitucional, o patrono está atuando na defesa constitucional da educação.

A ementa do julgado, ainda pendente de publicação, ostenta o seguinte 

teor:

Processual Civil. Honorários advocatícios. FUNDEF. Verbas para educação. 

Juntada do contrato escrito da verba honorária. Art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994. 

Retenção. Possibilidade. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Pretensão de reexame de 

provas. Súmula n. 7/STJ.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de execução de honorários de contrato 

de prestação de serviços diretamente no processo de execução principal, por 

dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, nos termos dos arts. 22, § 4º, 

e 23 da Lei n. 8.906/1994.

2. A pretensão foi acolhida pelo Tribunal de origem, em sede de embargos de 

declaração.

3. “É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é 

possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da 

verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos 

termos do artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, até a expedição do mandado de 

levantamento ou precatório” (AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.3.2014, DJe 27.3.2014.)

4. A hipótese dos autos possui peculiaridade de que a constrição se dá em 

processo em que se discute verbas do FUNDEF.

5. A previsão constitucional de vinculação à educação da verba do FUNDEF 

não retira do patrono o direito de retenção dos honorários, pois a sua atuação 

decorre das verbas educacionais.

Recursos especiais improvidos.

Reitera-se os fundamentos então expendidos para reconhecer a 

legitimidade de retenção dos valores relativos a verba honorária contratual.

A segunda controvérsia relativa a honorários aduz que sua fi xação em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se irrisória.



Jurisprudência da SEGUNDA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 193-273, julho/setembro 2016 273

Contudo, cumpre reiterar que se consolidou a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que a fi xação da verba honorária de sucumbência cabe às 

instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação 

subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão 

pela qual insuscetível de revisão em sede de recurso especial, a teor da Súmula 

7/STJ.

O afastamento do óbice apontado somente é possível quando a verba 

honorária é fi xada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na 

espécie.

A propósito:

3. A Corte a quo, à vista dos elementos de ordem fática dos autos, entendeu 

ser adequada e razoável a fi xação dos honorários advocatícios em R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), valor esse que, a priori, não se afi gura exorbitante para viabilizar 

a instância especial com vistas à redução da verba. É cediço nesta Corte que, 

salvo as hipóteses excepcionais de valor excessivo ou irrisório, não se conhece 

de recurso especial cujo objetivo é rediscutir o montante da verba honorária 

fi xada pelas instâncias de origem, a teor do Enunciado n. 7, da Súmula do STJ: 

“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (AgRg 

no REsp 1.583.049/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 5.4.2016, DJe 13.4.2016.);

1. Nas causas em que não haja condenação, como se dá no caso dos autos, 

os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa pelo juiz, 

nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC, não fi cando adstrito o juiz aos limites 

percentuais estabelecidos no § 3º, mas aos critérios nele previstos.

2. O Superior Tribunal de Justiça pode rever o valor estabelecido a título 

de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias nas hipóteses em que a 

condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de 

razoabilidade.

3. No caso, o Tribunal de origem fi xou, a título de honorários de sucumbência, 

a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Destarte, no caso, não se mostra 

inadequado ou desproporcional o valor dos honorários advocatícios fixados 

na origem, não desmerecendo o trabalho do profi ssional nem o zelo com que 

conduziu o feito (AgRg no Ag 1.317.557/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta 

Turma, julgado em 13.10.2015, DJe 4.11.2015.).

Ante o exposto, não conheço do recurso especial do Município de Itaíba e 

conheço em parte do recurso especial da União e nego-lhe provimento.

É como penso. É como voto.




